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Šv. Kazimiero jubiliejaus 
iškilmių atgarsiai 

(Tęsinys) 

Alytauts raj. 1984 m. 
vasario 23 d. Alytaus raj. 
vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Maskštutis 
(nurodyti, kaip bažnyčiose 
turi praeiti šv. Kazimiero 
jubiliejus) buvo susišaukęs 
rajono kunigus. Pavaduotojas 
perspėjo, kad iškilmių dieną 
nebūtų jokių demonstracijų ar 
eitynių, taigi net procesijos, 
ragino griežtai laikytis 
vyskupo bendrai visoms 
parapijoms duotų patarimų, 
nesiimti savo iniciatyvos, 
priminė, jog valdžia gerai 
žino, kad iškilmių dieną kuni
gai bažnyčiose turės skaityti 
vyskupų laišką tikintiesiems. 

Garliava (Kauno raj.). 1984 
m. vasario 16 d. pas Mastai
čių km. gyventoją Šidiškį 
atvyko keli pareigūnai, susta-
tę atitinkamą aktą, jie išsi
vežė šv. Kazimiero statulą 
kurią buvo ruošiamasi 
pastatyti bažnyčios švento
riuje. 

Prienai. 1984 m. kovo 1 d. į 
Prienų raj. vykdomąjį komi
tetą buvo sukviesti rajono 
bažnytinio komiteto pirminin
kai, apylinkės pirmininkai ir 
jų įgaliotiniai. Rajono vykdo
mojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Morkvėnas 
nurodinėjo, kaip reikia švęsti 
šv. Kazimiero jubiliejų, drau
dė į bažnyčias įsileisti sveti
mus kunigus, organizuoti 
procesijas, eitynes. 

Prienų parapijos tikintieji 
šv. Kazimiero 500 metų 
jubiliejui atminti šventoriuje 
ruošėsi pastatyti ąžuolinę šv. 
Kazimiero statulą. Rajono 
valdžia, motyvuodama, kad 
statula, atseit, nemeniška, 
statyti ją šventoriuje neleido. 

# 
Igliauka (Kapsuko raj.). 

1984 m. vasario 23 d. į Igliau
ką atvykęs RRT įgaliotinio 

pavaduotoja* Juozėnas nuro
dinėjo klebonui kun. Vytautui 
Urbonui, kaip reikia švęsti šv. 
Kazimiero jubiliejų. Reika
lavo, kad iškilmėse nebūtų 
jokių „ekscesų, plakatų", nes 
visa tai, jo žodžiais tariant, 
tik kun. Alfonso Svarinsko 
palikimas. 

Raseiniai. 1984 m. kovo 4 d. 
Raseinių rajono vaikai ir 
jaunimas, kad negalėtų daly
vauti šv. Kazimiero minė
jime, buvo įpareigoti stovėti 
rinkimuose garbės sargyboje 
prie urnų. 

Olimpinės nuotrupos 

Varėna. 1984 m. kovo 4 d. 
12 vai. Varėnos keturių m-klų 
mokiniams buvo organizuo
jama privaloma išvyka į miš
ką. Tą dieną į bažnyčią atėjo 
tik patys drąsiausi. 

Žilinai (Varėnos raj.). Kovo 
4 d. Sumos metu Žilinuose 
buvo surengta sporto šventė, 
kurioje privalėjo dalyvauti 
visi mokiniai. 

Linkmenys (Ignalinos raj.). 
Buvo įspėti tėvai, kad kovo 4 
d. savo vaikų neleistų prie 
altoriaus, nes bus sekami. 
Tėvai, pabūgę gąsdinimų, 
vaikų į bažnyčią nesivedė. 

šventasis Lietuvos globė
jau, mes, katalikiškos savo 
Tėvynės vaikai, matydami 
bedievių siautėjimą tavo 
jubiliejaus dienomis, supran
tame, kad tavo pramintas 
kelias į šventumą, tavo dvasi
nis testamentas — būti ištiki
miems šventajam Katalikų 
Tikėjimui — ypatingai aktua
lūs sunkiose XX amžiaus 
išbandymuose, todėl su visu 
nuoširdumu ryžtamės būti dar 
labiau ištikimais Katalikų 
Bažnyčios. Romos popiežiui ir 
savo protėvių tradicijoms. 

•'Bus daugiau) 

Pasaulio liuteronų federacija baigė savo suvažia-
,.vimą Vengrijoje. Suvažiavimas, pirmą kartą 

komunistinėje šalyje, tesėsi dvi savaites. 
Suvažiavimai organizuojami kas šešerius metus. 

Tribūnoje kalba Vengrijos liuteronų vyskupas 
Gyula Nagy. Liuteronų suvažiavime buvo kalba
ma apie žmogaus teises, pasaulio taiką, rasizmo 
problemas. 

Ne visi lenkai 
priima amnestiją 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Los Angeles. — Praėjusį 
penktadienį žaidynių organi
zatoriai praleido susirūpinę. 
Buvo laukta pes imis tų 
pranašauto Juodojo penkta
dienio", nes tą dieną turėjo 
užsikimšti vieškeliai, mieste 
turėjo „sustoti judėjimas", nes 
vyko daugelio varžybų fina
lai, buvo numatytas žiūrovų 
antplūdis. Penktadienis praė
jo puikiai, kaip ir kitos žaidy
nių dienos. 

Sovietų propagandos maši
na dirba išsijuosusi. Jos 
skelbiami iš Los Angeles 
miesto „faktai" kartais išeina 
iš visų logikos ribų. Vienas 
Vakarų diplomatas pavadino 
sovietų pastangas „vaikiš
komis pasakomis". Maskvos 
progagandistai ignoruoja 
varžybose sumušamus, ypač 
plaukime, olimpinius ir pasau
lio rekordus. Maskva skelbia, 
kad varžybų rezultatai menki, 
nes, matote, nedalyvauja 
puikieji sovietų atletai. Los 
Angeles spauda pripažįsta, 
kad susisiekimas gatvėse 
žaidynių proga net pagerėjo, 
nes daugiau žmonių arba sėdi 
stadijonuose ir sporto salėse 
arba — namie prie televizijos 
aparatų. Policijos departa
mentas paskelbė, kad nusikal
timų skaičius sumažėjo žaidy
nių proga. 

Biznieriai nusivylę, nes jų 
pajamos Los Angeles viešbu
čiuose, restoranuose nėra 

— Olimpinėse žaidynėse 
medalių skaičiumi pirmauja 

Varšuva. Lenkijos vai- Valdžia jau aštuoni mėnesiai j ^ V (82), po jos eina Vak. 
džios atstovas J. Urban bandė derėtis per tapininkus Vokietija, Kinija, Rumunija, 
pasakė užsienio koresponden- su Mičniku ir kitais KOR Kanada, Australija, Japonija, 
tams, kad dalies Amerikos vadais. Jiems buvo siūloma Italija, Britanija, Švedija, 
sankcijų atšaukimas nereiš- emigruoti į užsieni. Su jais Prancūzija, Olandija, Suomi-
kia, kad „mes pradėsime gie- bandė susitikti Jungtiniu j a y Meksika. 
doti „Aleliuja". Amerika Tautų štabo atstovai. Mični- _ Vienuolika Europos 
privalo panaikinti v i sas kas tačiau atsisakė derėtis su valstybių yra įsteigusios 
sankcijas, nes jos nelegalios, „nelegalia" vyriausybe ir su Erdvės agentūrą, vadovauja- tokios didelės, kaip jie tikėjo-
pasakė Urban, pridėdamas, užsienio tarpininkais. Jis atsi- ^^ Prancūzijos. Šeštadienį si. Miestą aplankė mažiau 

sakė vykti „į Rivierą" ir agentūros raketa „Ariane" turistų, kurie vasarą važiuoja 
reikalavo teismo, kur jis gale- įgkėlė į orbitą du komuni- į Kaliforniją. Garsus is 
tų įrodyti, kad ne jis kaltas, kacijos satelitus, kurie veikia Disneyland 1983 m. vasarą turė-tai tuoj pakrikštijo jį „teroris-
bet — valdžia, kuri jį nekaltą 22,500 mylių nuo 2emės. Bijo- jo 10 nuoš. daugiau lankytojų tu", beveik Baltų Lygos nariu, 
suėmė. „Aš už savo laisvę m a j kad Europos satelitai negu šiemet Mieste viešbu 
nemokėsiu kapituliavimo s u d a r y s konkurenc i ją 
kainos", — pasakė, Mičnikas. NASA'i. Prancūzų teroristai 

Walesa. Jis pareiškė, kad Jis pareiškė įsitikinimą, kad bomba sužalojo agentūros 
Amerika turėtų atšaldyti Lenkijos teisingumo sistema rūmus Paryžiuje. 

kad Amerika bando traktuoti 
Lenkiją, kaip savo 51-mąją 
valstiją. 

P r e z i d e n t o R e a g a n o 
paskelbtą sankcijų dalinį 
atšaukimą sveikino „Soli
darumo" pirmininkas Lech 

bendrovės ėmė numušti aukš
tai iškeltas kainas. Dėl 
Olimpiados miesto sunkveži
mių bendrovės suorganizavo 
naktinius prekių pristatymus. 
Šią vasarą miesto universi
tetai dėl žaidynių sustabdė 
savo vasaros programas. Dėl 
to eismas mieste mažesnis. 
Miestas suorganizavo puikią 
autobusų į sporto sales ir 
stadijonus sistemą, kuria 
pasinaudoja vietiniai žaidy
nių žiūrovai. 

Jei Los Angeles biznieriai 
kiek nusivylę, visai netikėtas 
pelnas atėjo į okupuotos Esti
jos sostinę Taliną ir kitus estų 
miestus. Cia gauti kambarį 
viešbutyje ar privačiuose 
namuose yra sunkiau, negu 
Los Angeles mieste, rašo 
„Chicago Tribūne" korespon
dentas Howard A. Tyner. 
Turtingieji sovietų gyventojai 
partiečiai iš visos Sovietijos 
suvažiavo Estijon pasižiūrėti 
Olimpinių žaidynių televizi
joje. Estijoje žmonės pagauna. 
Suomijos televizijos progra
mas, o suomiai transliuoja 
daugiau žaidynių programų 
negu kai kurios JAV stotys, 
išskyrus ABC, kuri nupirko 
transliavimo teises. Todėl 
Estijoje pilna žmonių iš visos 
Sovietų Sąjungos. Jie suomių 
programose mato, kaip jų 
„pravdos" skelbia netiesą, 
kaip „izvestijo8" fabrikuoja 
žinias. Kai protiniai nesvei
kas jaunas juodukas automo
biliu suvažinėjo 15 metų 
mergaitę ir daug žmonių 
sužeidė, sovietų koresponden-

čiai, automobilių nuomavimo 

kreditus Lenkijai. Jis pareiš
kė viltį, kad lenkų valdžia 
nešvaistys pinigų kaip anks
čiau. 

Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius Speakes pareiškė 
reporteriams, kad prezidentas 
Reaganas labai vertina lenkų 
susitaikinimą. Amnestija 
buvusi pozityvus žingsnis į 
atmosferą, kurioje 
laukti AmerikoB-Lenkijos 
santykių pagerėjimo. 

Kiek šalčiau į amnestiją žiū 

jį išteisins 
„teisingumo 
kalteliai 
mo8e". 

tada, kai to — Japonijoje Hirosimos 
nebeterš nusi- mieste komunistų ir socialis-

0k. Lietuvoj mirė 
trys kunigai 

karinėse unifor-

Minos sprogdina 
laivus prie Suezo 

tų part i jos surengė 
demonstracijas, minint 39 
metų sukaktį nuo atominės 
bombos sprogimo. Japonai 
reikalauja pensijų miesto 
gyventojams, kurie liko gyvi 
po bombos sprogimo. 

— Jugoslavijos komunistų Kairas. — Sekmadienį 
galima Raudonojoje jūroje, netoli Sue- partijos prezidentūros komi- Betygaloje, Raseinių apskr 

Vilijampolėje prie Kauno 
liepos 5 d. mirė tos parapijos 
altarista a.a. kun. Stasys 
Kurmauska8. Velionis buvo 
gimęs 1924 m. rugpiūčio 10 d., 
kunigu įšventintas Kauno 
arkivyskupijoj 1949 m. balan
džio 2 d. Palaidotas liepos 9 d. 

zo kanalo, sprogimas sužalo
jo dar vieną tanklaivį. Per 
praėjusias dvi savaites 

teto narys V. Zarkovič pasą- Liepos 17 d. Salose, Rokiš
kė kalboje, jog Jugoslavijos kio apskr., Panevėžio vyskupi-
išeiviai ir komunizmo priešai joje, mirė tos parapijos kle-

Pavesta Peresui 
sudaryti valdžią 
Jeruzalė. — Izraelio prezi

dentas Chaim Herzog pavedė 
Darbo partijos lyderiui 
Shimon Perės sudaryti naują 
vyriausybę. Jokia partija 
parlamento rinkimuose nega
vo daugumos, todėl kabinetas 
bus sudarytas iš kelių partijų 
koalicijos. Perės pasakė repor
teriams, kfed jis bandys 
sudaryti plačią tautinės 
vienybės koaliciją. Tam 
uždaviniui jis turi 42 dienas, 
tačiau bandys problemą 
išspręsti greičiau, nes Izraelio 
ekonominė padėtis reikalauja 
stiprios vyriausybės kuo 
greičiau. 

Darbo partija parlamente 
turi daugiausia atstovų. Ji 
rinkimuose gavo 63,000 
dnnejiau balsų už valdančią 
Likudo partiją, kuri irgi valdo 
«u mažų partijų pagalba. 
Dabar prasidės derybos tarp 
partijų vadų. Kiekvienas 
reikalauja iš didžiųjų partijų 
įvairių pažadų savo naudai. 

Perės gimęs sionistų šeimo
je Lenkijoje 1923 m. rugpiūčio 
16 d. Jo tėvai buvo biznieriai 
Isaac ir Sara Persky. Jie 
emigravo į Palestiną 1934 m. 
Jaunas Perės įsijungė į 
darbiečių partiją, pakeitė 

pavardę ir tapo darbiečių 
vado Ben Guriono adjutantu. 
Gavus nepriklausomybę Izrae
lio premjeras Ben Gurion 
paskyrė Peresą į aukštą vietą 
gynybos ministerijoje. Cia jis 
būdamas 29 metų jau buvo 
minister i jos general in iu 
direktorium ir iškilo partijos 
vadovybėje. 

Kyla Fr. Annunzio 
Washingtonas. — Praėju

sį penktadienį širdies smūgiu 
mirė Atstovų Rūmų narys 
Carl Perkins. demokratas iš 
Kentucky. Jis buvo švietimo 
ir darbo komiteto pirminin
kas. Jo vieta tame komitete 
teks Kalifornijos demokratui 
Gus Hawkins. kuris pasi
traukia iš Atstovų Rūmų 
administracijos komiteto 
pirmininko pareigų. Si vieta 
dabar teks ilgamečiui komi
teto nariui, žinomam lietuvių 
draugui, Illinois kongres 
menui Frank Annunzio. 

Administracijos komiteto 
pirmininkas yra įtakingas 
nes jis kontroliuoja lėšas vi
siems Atstovų Rūmų dar
bams. Komitetas tvirtina visų 
komitetų, pakomitečių agen
tūrų su 40,000 tarnautojų 
l ė šas . Su to komitete 
pirmininku skaitosi visi 
nariai. 

ri žinomas politinis kalinys paslaptingi sprogimai sužalo- planuoja nuversti komuniz- bonas a.a. kun. Juozas 
Adam Mičnik, suimtas po 3° dešimt prekinių laivų. Kai m ą į . įsteigti Jugoslavijoje Vaškevičius. Velionis buvo 

stovio paskelbimo ^ ^ n*"11* D u v 0 Paėsti Sue" Vakarų stiliaus buržuazinę gimęs 1932 m. balandžio 8 d., karinio 
1981 m. gruodžio' mėn. Jis «> įlankoje, šiauriniame gįatemą kunigu įšventintas 1965 m. 
amnestijos nepriėmė ir pasili- Raudonosios jūros gale. Egip- _ g^usros nuteriotus Ukrai- balandžio 14 d. Palaidotas 
ko kalėjime. Mičnik pasakė, ta8 kreipėsi į Ameriką, prasy- n o g kv i^ų laukus palietė Ratnyčios kapinėse, 
kad kaltės atleidimas meta damas atsiųsti minų ieškoji- 8 m a rkįo8 liūtys, skelbia sovie- Liepos 21 d. mirė Adomy-
sugestiją, kad jis buvo kaltas. m o helikopterių ir specialistų. ^ „Selskaja 2izn". Kertamus nes, Panevėžio vyskupijos. 
Jis reikalavo visą laiką, kad P31 neaišku, kas galėtų javus tenka džiovinti, jų klebonas a.a. kun. Steponas 
būtų teisiamas arba kad visi išmėtyti minas tuose tarptau- derlius daug mažesnis, ypač Pelešynas. Velionis buvo gimęs 
jam metami kaltinimai būtų 
atšaukti. Jo teismas, kartu su 
kitu KOR komiteto nariu, jau 
buvo pradėtas . t a č i a u 
nutrauktas, paskelbus amnes
tiją. 

Mičnikui atsisakius palikti 
kalėjimą, sargybiniai jį 
primušė, išvilko lauk į poli

tinės laivininkystės vande
nyse. Spauda mini, kaip gali
mus įtariamuosius: Libiją, 
Iraną ar Jemeną. Šios šalys 
kaltinimus atmeta. Jemenas 
net pasiuntė savo minogaudį 
ieškoti minų. 

Kelios musulmonų teroristų 

Žitomiro apygardoje. 1908 m. lapkričio 11 d., kuni-
— Prieš šešias savaites gu įšventintas 1933 m. balan-

Afganistano laisvės kovotojai džio 1 d. Palaidotas Uepos 24 
buvo paėmę į nelaisvę Japoni- d. Adomynėje, Panevėžio 
jos diplomatą. Jis paleistas apskr. 
ant Pakistano sienos ir jau Mūsų žiniomis tai jau 15 
grįžo namo. Japonas papasa- šiemet mirusių okupuotoje 
kojo spaudai matęs, kaip Lietuvoje kunigų. Jau daug 

organizacijos pasiskelbė kad afganai'partizanai kulkosvai- parapijų neturf kunigo ir yra 
tai jų darbas. Laivų puolimai rijos mašiną ir išmetė prie jo 

buto, kur jis gyveno prieš nukreipti pneš Egiptą. Kiti 
suėmimą. Trys kiti KOR spėlioja, kad Iranas išmėto 
vadai: Kuron, Wujec ir nnna*. keršydamas arabų 
Romaczewski dar tebėra kalė- šalims už paramą Irakui, 
jįjjjc Irano Revoliucijos saugoto-

Adam Mičnik kalėjime jų vadas pareiškė Sirijoje kad ^ 
sėdėjo kartu su keturiais Iranas nepuola laivų Persų yykgta šiauriniame Tripolio 
kriminaliniais kaliniais. Jis įlankoje prie savo krantų. Jis TDiesie „• Shoufo kalnuose prie 
dažnai išsiųsdavo iš kalėjimo laivų nepuola ir Raudonojoje 

jūroje. Iranas nenorįs išplėsti 
savo konflikto su Iraku. 

Beirute spaudai telefonu 
pasigyrė „Šventojo karo" 

džiais numušė 
kovos lėktuvus. 

— Libano premjeras sukvie
tė nepaprastą kabineto posė
dį. Svarstoma, kaip sustabdy
ti tarp dviejų musulmonų 
grupių kilusias kovas. Jos 

du sovietų retkarčiais aptarnaujamos 
kitų parapijų kunigų. 

savo rankraščius, kurie būda
vo skelbiami pogrindžio spau
doje. Nors valdžios kaltini
muose buvo pabrėžiama, kad -
Mičnikas bandė jėga nuversti S^P** n a r v 8 ' k a d J 0 . o r g a m 

valdžios sistemą, jis laikomas ^cM* P u o l a V a k a n * ™pena-
labai taikiu istoriku, inte- l i s t u 8 u ž paramą Izraeliui, 
lektualu, kurio žodžiai komu- Amerika jau nusiuntė i 
nistų valdžiai pavojingesni Egiptą 15 minų ir kitų 
negu darbininkų akmenys, sprogmenų specialistų. 

Beiruto. 
— Šveicarijoje nuo širdies 

smūgio mirė garsus teatro ir 
filmų artistas Ricbard Bur-
ton, 58 metų. 

Raudonojon jūron atplaukė 
neginkluotas JAV vande
nynų tyrimų laivas „Hark-
ness". 

— Floridoje teismas nubau
dė Rytų Vokietijos šnipą 15 
metų kalėjimo. 

— Leningrade milicija 
sumušė JAV mariną, kuris 
dirbo kaip sargybinis JAV 
konsulate. Milicija skelbia, 
kad 22 metų marinas buvo 
visiškai girtas ir mėtė akme
nis į praeivius. Incidentas 
įvyko 2 vai. naktį- Konsula
tas sovietų versiją paneigė. 

— Darbo biuras paskelbė, 
kad liepos mėn. vėl kiek 
pakilo bedarbių eilės ir siekia 
8.3 nuoš. 

„Sun T i m e s " sporto 
apžvalgininkas Ron Rapaport 
rašo apie šiukšlių išvežimo 
programą Los Angeles 
stadijonuose ir sporto salėse. 
Šiuos reikalus tvarko Oak 
Brook firma Waste Manage
ment Inc. Jos vadovas pasigy
rė, kad per dvi savaites jis 
numetė 12 svarų svorio ir 
miega tik 2-3 vai. per parą. 
Šiukšlių rinkimo darbai vyks
ta naktimis. Iš bendrabučių 
šiukšlės išvežamos tyliai, kad 
sportininkai galėtų ilsėtis. 

Visam atmatų išvežimui 
vadovauja John Lavender. Jis 
kompiuterių pagalba nustato 
valandas, vietas, kur renka
mos šiukšlės, kiek reikia 
žmonių ir mašinų. Jei visas 
žaidynes stebės 8 milijonai 
žiūrovų, visokių atmatų susi
darys tiek, kiek susidaro 46,-
000 žmonių mieste. Nustaty
ta, kad futbolo (kojinio) 
rungtynių, o taip pat jojimo 
varžybų žiūrovai šiukšlių 
palieka du su puse karto 
daugiau už gimnastikos žiū
rovus. Bokso varžybų žiū
rovas palieka 8 uncijas šiukš
lių, o teniso — 6.4 uncijas. 
Gimastikos žiūrovas palie
ka 4.8 uncijas šiukšlių, pasakė 
reporteriui šiukšlių komi
saras. Jis nustatė, kad UCLA 
ir USC universitetų bendrabu
čiuose, kur gyvena sportinin
kai ir jų treneriai, kiekvie
nam žmogui per dieną 
susidaro 6 svarai šiukšlių. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 7 d.: Klaudija, 

Sirvydas, Jogilė. 
Rugpiūčio 8 d.: Dominin

kas, Lelija, Tulgirdas, Daiva. 
ORAS 

teka 5:49, leidžiasi Saulė 
8:03. 

Saulėta, karšta, tvanku. 
Temperatūra dieną 92 1., nak
tį 72 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI Ht SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, ISIS So. Califoraia Ave. , Chlc*go, UI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SAULĖS SMŪGIS 
Išvengti saulės smūgio 
mokykimės — apsisau
gosime nuo tikrai didelio 
vargo ar net mirties. 

Mediciniškas raginimas 
Saulės smūgis (heat stroke) 

yra labai rimta, net gyvybei 
gresianti negerovė, reikalau
janti teisingo ir skubaus 
gydymo. Saulės smūgis gau
namas tada, kai kūno tem
p e r a t ū r ą r e g u l i u o j a n t i s 
mechanizmas nustoja veikęs 
ir kūnas ima virti savo paties 
šilimoje. Žmogus, vaikas ar 
suaugusysis nustoja prakai
tuoti. Tada kūno šilima ne
gali šalintis prakaitavimu. 
Tokiu atveju ima kilti kūne 
karštis iki pavojingo aukščio. 

Saulės smūgio 
pasi re iškimai 

1. Pykinimas, galvos suki
masis, galvos skausmas. 

2. Neramumas, sumišimas, 
nesiorientavimas. 

3. Pakilusi kūno temperatū
ra labai aukštai, net iki 106-
107 F. 

4. Stiprus, dažnas pulsas. 
5. Gali gautis apalpimas, 

sąmonės netekimas. 
Saulės smūgio 

gydymas 
Išmokime aštuoneriopai tal

kinti saulės smūgio palies
tajam. 

1. Tuojau prašalink nu
kentėjusįjį iš karščio vie
tos. Gerai būtų oro vėsinama 
patalpa tokiam ligoniui. Bent 
į pavėsį reikia tokį nugaben
ti. 

2. Gurkšniais duok tokiam 
šalto vandens, jei ligonis 
nevemia. Jei vemia — negir
dyk. 

3. Jei galimybė yra, sodink 
tokį į šalto vandens vonią. Jei 
nėra — naudok vandens 
švirkšles, šlapink rūbus ir 
klok juos ant ligonio, trink kū
ną su tam reikalui skirtu al
koholiu (Rubbing alchohol). 

4. Kas kelios minutės tik
rink tokio ligonio kūno tem
peratūrą. Jei ji nekrinta, klok 
jo kūną ledais, pirma juos įvy
niojęs į rankšluostį. 

5. Gabenk į artimiausios 
ligoninės priimamąjį, vis le
dus prie kūno laikydamas ir 
karštį kūno matuodamas 
gabenant. 

6. Kai kūno karštis nukrin
ta iki 101 ar 102 laipsnių F, 
nustok ledus klojęs, pradėk to
kį ligonį sausinti. 

7. Jei karštis krenta ir ligo
ninės gydymo toks nerei
kalauja, tikrink kūno tem
peratūrą dažnai, laikyk tokį 
vėsioje — šaltoje patalpoje ir 
girdyk vandeniu ir gryna vai
sių sunka. 

8. Jei vėl ima kilti karštis, 
pradėk minėtą kūno šaldymą. 
Pradėk nuo šalto vandens vo
nios ar šaltais — šlapiais 
rankšluosčiais klok kūną ir 
girdyk šaltu vandeniu. Jei 
taip elgiantis karštis nukrin
ta, bet po kiek laiko vėl ima 
kilti, kviesk gydytoją ar vežk 
ligonį ligoninėn tolimesniam 
ištyrimui. 

Apsauga nuo 
saulės smūgio 

Šiltam ir drėgnam orui 
esant, reikia atitinkamai elg
tis kiekvienam žmogui. Taip 
darant, galima iš dešimties 
devini8 kartus išvengti saulės 
smūgio. Štai ta penkeriopa 
nuo saulės smūgio apsauga. 

1. Jei nesi pripratęs prie 
didelio karščio, kai tempera
tūra ore pakils iki 90 F., fizi
nis darbas turi būti sumažin
tas ar visai atidėtas. 

2. Jei būtinai priseina žmo

gui darbuotis karštame ore, 
būtinai dažnai nustok dirbęs 
saulėje trumpam laikui. Pail
sėk pavėsyje — vėsioje vie
toje. 

3. Kai oras šiltas ir drėg
nas, nežiūrint ar dirbi ar ne 
— visada gerk daug vandens, 

vaisių sunkos ar kitokio svei
ko skysčio. 

4. Labai svarbu dėvėti vė
sius, neankstus, šviesius rū
bus būnant ore. 

5. Jei imi vaistus nuo kurios 
nors ligos, pasiteirauk gydy
tojo, ar jie nekenks būnant šil
tame ore. 

Išvada. Dabar, kol dar 
esame visai sveiki, moky
kimės nuo saulės smūgio sau
gotis. Ne laikas bus, kai drau
gas gaus saulės pakenkimą, o 
norįs jį gelbėti eis knistis po 
literatūrą, mokančią, kaip gel
bėti tokį ligonį. Deja, toks el
gesys dar ir dabar pasitaiko 
mūsiškių tarpe. 

Reikia veikti teisingai ir la
bai greitai, ypač laukuose uo
gas skinant, kai pasitaiko 
nukentėti nuo karščio. Tada 
kas turima po ranka reikia 
naudoti, nes vonios ir ledų 
vyšnių soduose rečiau pasi
taikys rasti. 

Pas iskai ty t i . Susan Ann 
Johnson: First Aid For Kids, 
Quick Fox, New York. 

KRŪVA AKINIŲ, O J I 
NEGALI ĮVERTI 
SIŪLO ADATON 

Klausimas. Didžiai Ger
biamas Daktare Adomavi
čiau, pirmiausia labai atsi
prašau už savo gal būt kuklų 
klausimą, nes jau ir amžius 
dabar jau liečia — esu jau 70 
metų. 

Bet kūdikystėje buvau gal 
devynių metų, ganydama kar
ves toli nuo namų... Tuokart 
prasidėjo saulės užtemimas. 
Aš, nieko nesuprasdama, atsi
guliau pievoje aukštielninka 
ir įtemptai žiūrėjau, kol ji 
pasislėpė ir kaip vėl pradėjo 
atsirasti. 

Po to pradėjau skųstis 
mamytei, kad aš per 10 pėdų 
nepažįstu žmogaus, mat aky
se vietoje žmogaus tik matau 
kamuolį dūmų. Mamytė man 
atsakė: ką tu, vaikeli, išsi
galvoji — tavo akys sveikos. 

Vėliau, kada pradėjau 
mokytis, tai paimdama kny
gą skaityti akis nuleisdavau į 
juodas raides žiūrėti — tai 
užmigdavau. O kada išeida
vau laukan, tai ašaros iš akių 
eidavo. Kada užeidavau pas 
akių daktarą, jis man pri
rašydavo akinius. Bet aš jų 
negalėdavau dėvėti. Man gal
va svaigdavo. Taip aš juos ir 
numesdavau. 

Nors aš jam sakydavau, 
kad tai nuo saulės suga
dinau, bet jis į tai nekreip
davo dėmesio. Na, ir per visą 
savo gyvenimą prisirinkda
vau krūvą akinių ir negalėda
vau jų dėvėti. Mano akys la
bai bijo saulės ir elektros 
šviesos. Kada naktį kas už
degdavo elektrą, tai aš užsi
dengdavau akis, kol jos pa
mažu pripranta. Dažnai 
tikrindavausi. Daktarai rado 
kataraktą kairėje akyje. 

Skaitydama Jūsų kiekvieną 
straipsnį apie įvairias ligas, 
net ir kopijas dariau. Radau 
parašyta apie morkas. Pradė
jau tarkuoti morkas ir su cuk
rumi prie kiekvieno valgio 
vartojau jas kiekvieną dieną. 

Per tam tikrą laiką dingo 
mano kataraktas. Pradėjau 
labai gerai matyti. Bet dakta
rų kviečiama vis lankiausi 
pas juos. Jie visada man pri
rašo akinius Aš angliškai 

Dvi Sofiios mokyt. Gedvilienė (kr.) ir Oželienė — abi sody-
bietės, nuotaikingai seka kultūrinę programą Sodybos 
pažmonyje. 

Nuotr. M. Nagio 

Marija ir J. Naliai seka atidžiai sveikatos patarimus So
dybos pažmonyje. 

nemoku jiem paaiškinti nie
ko, tiktai sakau, kad aš nega
liu dėvėti akinių, nes man gal-

svaigsta. Tiktai galiu va 
darbo akinius dėvėti. 

Prisėjo man tris dienas siū
ti juodą medžiagą. Ir po to la
bai pablogėjo mano akys. Vis
kas pasidarė man tamsu. 
Dabar lauke dėviu juodus aki
nius. 

Dabar nežinau, kas man 
daryti. Jaučiuos blogai. Norė
čiau žinoti, ar atsigaus mano 
akys ir kokius akinius turė
čiau dėvėti bei ką man dary
ti? Maloniai prašau gerb. 
daktaro patarimo per Drau
gą. Dabar aš dėl akių kenčiu 
didelę baimę. Nei morkos jau 
nebepadeda ir su darbiniais 
akiniais nebegaliu į adatą 
siūlo įverti. Būsiu labai dė
kinga už patarimą lietuvišką. 
Su didele pagarba Jums. Jš 
anksto dėkoju. Draugo skai
tytoja. 

Atsakymas . Ačiū už rei
kalą liečiantį laišką. Jei ne
būtum parašius taip gerai 
išdėstydami savo vargą, būtų 
šis skyrius pasiūlęs gerų rykš
čių Tamstai, kad būdama 70 
metų skundiesi menkniekiais: 
negalėjimu pataikyti siūlo į 
adatos skylutę. Mat. mes visi 
taip natūraliai nokstame ir to
kie bei panašūs mažmožiai 
vienam stipriau, kitam silp
niau pastoja kelią saulėlei
džiui besiartinant. Juos pri
imkime kaip neišvengiamas 
dulkes mums saulėleidi neap
lenkiamai tamsinančias. 

Už tai nuo menkniekių ei
kime prie rimtų dalykų. Tams
tos laiškas pilnas mediciniš
kų neaiškumų. Stenkimės juos 
kiek galint išsiaiškinti. 

1. Saulės užtemimo atveju 
jos spinduliai gali išdeginti 
akių dugne esančius regėjimo 
nervus (macula). Tada žmo
gus visam laikui apanka vi
siškai. Joks gydymas, jokie 
vaistai nepadeda. 

Tokį išdeginimą gali akių 
ligų ar bendros praktikos 
(kiekvienas) gydytojas at
pažinti — diagnozuoti, apžiū
rėjęs akių dugną specialiu 
aparatu. Tokį tyrimą Tamsta 
turi padaryti dabar pas akių 
ligų gydytoją ir gydytojo ras
tus duomenis prisiųsti, jei no
ri, šiam skyriui. Tik tada bus 
galima mediciniška kalba 
Tamstos laiške iškeltais klau
simais. 

Nuotr. M. Nagio 

2. Netikėtina, kad Tamsta 
ėjai pas akių ligų gydytoją, 
kuris tik akir.ius Tamstai pri
rašinėja. Tamsta vadini akių 
ligų gydytoju visai ne gy
dytoją, o tik pajėgiantį aki
nius prirašyt techniką. Todėl 

akiniai Tamstai nepadeda, 
nors jų turi visą krūvą. 

Akių gydytojas taip nesiel
gia. J is ištiria akį vispusiš
kai, įskaitant ir akių dugno 
ištyrimą. Tik tada toks gydy
tojas pataria ligoniui reikia
mai. Akinių pritaikymo spe
c i a l i s t a s č i a v a d i n a s i 
optometristas, o akių ligų 
gydytojas — okulistas. 

Taigi tik su okulistu Tams
ta ir kiekvienas kitas privalo 
turėti reikalą, turint kokią 
nors negerovę akyse. Taip visi 
mes turime elgtis dabar ir per 
visą laiką. 

3. Rasai, kad morkos (vita
minas A) taip padėjo, kad 
regėjimas sunormalėjo, kata
rakta pranyko ir vėl pablogė
jo, kai neapsaugojai akių nuo 
įtempto darbo. Iš tokio ap
rašymo aiškėja, kad Tamsta 
ne visai pagadinai akis saulės 
užtemimą stebėdama, o tik jas 
apgadinai. Todėl jos galėjo 
nuo vitamino A kiek pasitai
syti. 

Dėl kataraktos pranykimo 
vėl neaiškumas. Kas ją nusta
tė — tikrai ne gydytojas, nes 
ji nepranyksta kartą atsi
radusi be operacijos. Jei jos 
neturėjai, tai nuo bet kokio 
„gydymo" galėjai pagyti. 

Katarakta atsiranda daž
niausiai pas paslėptus a r 
žinomus cukrinius ligonius 
(diabetu sergančiuosius). To
dėl būdama gydytojo globoje 
(ne akinių pritaikytojo), bū
tinai išsitirk kraują dėl 
paslėptos cukrinės ligos turė
jimo galimybės (blood sugar 
tęst). 

Daug kas galėjo akyje — jos 
dugne atsirasti, kad staiga 
tamsu akyse pasidarė. Tik 
akies ligų gydytojas, tin
kamai Tamstą ištyręs, galės 
patarti, kas dabar reikia dary
ti. O jei nori su šiuo skyriumi 
vesti pokalbį — parašyk, pri-
siųsdama minėtų tyrimų duo
menis. Nepamiršk dar, kad 
amžius savo antspaudą deda 
visam kūnui, įskaitant ir akis. 
Sėkmės! 

MOSU KOLONIJOSE 
Elmhurst, Pa. 

MALDOS DIENA 
U2 LIETUVĄ 

„Mes klystantys žmonės, 
naldaujam malonės", melo-
iiškai suskambėjo pro apy
linkės miškus ir takelius Elm-
hurste. Pennsylvanijoj, kai 
neseniai Nukryžiuotojo Jė
zaus seselių senelių prieglau
dos namuose buvo minima 
Maldos diena už Lietuvą. 

Namų gyventojų skaičių su
daro mažiau negu pusė lietu
vių, tai labai retkarčiais ten
ka g i r d ė t i t r a d i c i n e s 
lietuviškas giesmes. Bet šį 
?ražų šeštadienio rytą visi 
susirinkusieji buvo pradžiu
ginti giesmėm į Mariją, Šv. 
Kazimierą ir Dievą brangia 
lietuvių kalba. 

Prie šv. Mišių aukos daug 
prisidėjo seselių vedamos 
„Aušros" stovyklos stovyk
lautojai. „Aušra" yra nauja 
stovykla lietuviškai nekal
bantiems trečios, ketvirtos ir 
net penktos kartos Pennsyl-
vanijos angliakasių rajono lie
tuviukams. Tiek stovykloj tiek 
visame šiame rajone, nors 
kalba gali būti užmiršta, la
bai gili Lietuvos meilė dega 
visų tų lietuvių širdyse. 

Šv. Mišias aukojo prieglau
dos namų kapelionas kun. 
John O'Neil, pats airis, bet 
būdamas istorikas, daug žino 
apie Rytų Europą ir ypač 
domisi Lietuvos šiandienine 
padėtim. Savo labai įdomiai 
pritaikytame pamoksle kuni
gas O'Neil kalbėjo apie 
Amerikos indėnę šventąją 
Kateri Tekawitha. Liepos 14 
yra jai paskirta šventė. J is 
paaiškino jos sunkias gyveni
mo sąlygas, kuriose vistiek ji 
gyveno pavyzdingu krikščio
nišku gyvenimu. Sakė, kad 
9ventieji vaikščioja ir mūsų 
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Viskam yra laikas ir vieta. 
Viską daryk savo laiku ir sa
vo vietoj, ir ne tik daugiau 
padarysi, bet turėsi daugiau 
laisvo laiko už tuos, kurie vi
sada skuba, lyg norėdami pa
gauti jų praleistą laiką. 

T. Exiwards 

DR. 2IBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Su i t e 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

tarpe, ir čia ir pavergtuose 
kraštuose, kaip Lietuva. Ir 
daug žmonių kenčia tą pačią 
kančią kaip lietuviai, gerieji 
kovodami prieš bloguosius. 
Yra tas pats Dievas, kuris 
padeda visiems kenčiantiems 
savo skausmuose. 

Skaitytojai buvo stovyklos 
vadovai, o ypatingą skai
tymą skaitė iš „LKB Kroni
kos" Laurynas Vismanas 
3utelkti visų mintis į Lietuvą. 
Ištrauka kalbėjo apie Jurgai
čiuose Kryžių kalną, tikrosios 
lietuviškos dvasios reiškinį. 
Nežiūrint, kiek sykių rusai 
komunistai nugriauna tuos 
kryžius, lietuvių tikėjimo ir 
dejonių ženklus, vėl atsiran
da nauji. Su tuo skaitymu vi
sų klausytojų akyse sužibo 
spindulėlis vilties. 

Vadovai taip pat sudarė 
chorelį. Gitara chorą palydėjo 
Antanas Kulbis, giedojo Rasa 
Krokytė, Deby Mačiulytė, 
Elainė Vismanaitė, Raimun
das Kiršteinas, Laurynas Vis-
m a n a s i r R a i m u n d a s 
Lapinas. Klausę chorelio kai 
kurie seneliai net pradėjo 
verkti iš džiaugsmo. 

Aukas nešė tautiniais dra
bužiais apsirengę stovyklau
tojai. Su vynu, vandeniu ir 
taure nešė išdrožinėtą Vytį, 
trispalvę rankoj laikantį, lie
tuvišką koplytstulpį, Lietuvoj 
iš šiaudų padarytą kryžių ir 
ratelį. — dovanos padarytos 
lietuvių maldaujančiomis ran
komis. 

Prieš pat palaiminimo už
baigimą, kunigas visus sujau
dino savo linkėjimais: „Žino
ma, kad Lietuva vėl bus 
laisva. Lietuvių tauta yra 
didinga tauta, lietuviai didin
gi žmonės, o niekas negali 
didybės suvaldyti". 

Laurynas Vismanas, 
Vienas iš stovyklos vadų. 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai., pirm. ir penkt 12—5; antr. ir ketv 
12 — 6 3 0 . šešt tik susitarus 

DR. K. 6. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d (Cravvford 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LL 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

D r . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv 1-4 ir 
7-9 antr . ir penkt 10-4; sestad 10-3 vai 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

T e l . - 2 3 3 — 8 5 5 3 
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Australijos lietuvių metraStis 

POZITYVI 
DOKUMENTACIJA 

Lietuviškoji išeivija, kur ji 
šiuo metu bebūtų, yra neatski
riama lietuvių tautos kaulo ir 
kraujo dalis. Istorikai, kurie 
rašo ar rašys mūsų tautos 
praeities ar dabarties temo
mis, turės domėtis ir išeivija. 
Taigi labai svarbu palikti 
ateičiai tikrą, neiškreiptą 
iševijos gyvenimo ir jos dar
bų vaizdą. Labai gerai daro 
tie mūsų organizaciniai jun
giniai, kurie ne tiktai gyvina 
lietuvišką veiklą, bet ir ją do
kumentuoja, rinkdami veiklos 
faktus, rašydami išeivijos 
istorijos temomis. 

Tačiau šioje srityje mū
suose yra daugybė spragų, 
nes daugybė istorinių išeivi
jos momentų taip ir liko neap
rašyti, daugybės organizacijų 
archyvų nukeliavo į šiukšly
nus. Bet yra ir pragiedrėjimų. 
Čia mus maloniai nuteikė tik 
ką oro paštu pasiekęs „Aus
tralijos lietuvių metraštis", II 
tomas, neseniai išleistas 
Adelaidėje. Knyga nemenka, 
didelio (24 * 30 cm) formato, 
496 psl. apimties, tvirtai įriš
ta, iliustruota keliais šimtais 
nuotraukų. Prie šio neeilinio 
leidinio ir ne vien Australijos 
lietuviams įdomaus tenka 
kiek sustoti, nes tai yra gra
žus pavyzdys kitų kraštų lie
tuviams, rodąs, kaip reikia vi
siems sutartinai dirbti, laiku 
rinkti medžiagą ir ją skelbti 
knygomis. 

Lietuvių emigracija Aus
tralijoje nėra sena. Pirmieji 
mūsų tautiečiai ją pasiekė 
atsidūrę Anglijoje po 1831 m. 
nepavykusio sukilimo, matyt, 
ieškodami čia darbo. Tačiau 
jų nebuvo daug ir ryškesnių 
pėdsakų nepaliko. Kiek dau-

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
CLEVELANDE 

Vert inga šventės prisiminimo dovana 
v. ROCICNAS 

kongresuose, sporto varžy
bose. Žinomi jų puikūs chorai, 
balsingi solistai,-ės. 

Iš metraščio taip pat mato
me, kad šiame žemyne yra 
nemažas skaičius pasižymė
jusių lietuvių mokslininkų, 
dailininkų, rašytojų, aktorių, 
žurnalistų. Keliuose mies
tuose gražiai veikia lietuvių 
radijo valandėlės, kurias 
paremia Australijos valdžia. 
Pastaruoju metu ji nemažai 
palanki „etniškoms grupėms", 
ko nebuvo emigraci jos 
pradžioje. 

P i r m a s i s l i e t u v i š k a s 
laikraštis pasirodė 1948 m., 
Jurgio Glušausko redaguo
jamas ir leidžiamas. Tai buvo 
„Australijos lietuvis" (jame ir 
šių eilučių autoriui teko akty
viai bendradarbiauti, teikiant 
politines pažvalgas ir žinias 
iš lietuvių stovyklų Vokie
tijoje). 1949 m. pradėta leisti 
„Mūsų pastogė", o 1956 m. 
„Tėviškės aidų" savaitraštis. 
Pastarieji du, kaip tvirti ir 
gerai redaguojami savaitraš
čiai, punktualiai išleidžiami, 
laikosi ir šiuo metu, nesiruoš-
dami nei susijungti, nei mir
ti... Pastarųjų 20 m. laiko
tarpyje . išleista 31 dailiosios 
literatūros knyga, 4 vertimų, 
22 kitos knygos. Vis tai labai 
didelis indėlis į mūsų tautos 
kultūros aruodą. 

Didesnėse kolorijose sutelk
ti lietuviškų knygų rinkiniai. 
Jau 1951 m. Melbourne pradė
jo veikti A. Krauso rūpesčiu 
įkurta lietuviška biblioteka, 
nūdien turinti apie 6000 liet, 
knygų, Sydnėjuje jų yra 2,800 
Kitose kolonijose mažiau 
Skautininkas J. K. Vanagas I 
Adelaidėje suorganizavo ir ĮĮ 
dabar tebeveikiant} lietuvių i 
muziejų — archyvą. Visos || 
šios ir kitos institucijos 
įkurdintos nuosavuose, lietu
vių rūpesčiu ir lėšomis 
pastatytuose namuose. 

N e p a p r a s t a i d ide l ius 
o r g a n i z a c i n i u s d a r b u s 
Australijos lietuviai galėjo 
atlikti tik todėl, kad veikė 

Tie, kurie dalyvavo septin
toje laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventė je 
Clevelande ar kurie sekė jos 
apybraižas „Draugė" ir kituo-

rezultatas gražus — 
dol. likuti s. 

Trumpoje oficialioje pokylio 
se laikraščiuose, galėjo bent dalyje, kada buvo įteiktos 
dalinai įsitikinti, kad tokios 
apimties renginį suorgani
zuoti, palyginti, mažai koloni
jai buvo kietas riešutas 
perkąsti bei nelengvas su 
daug nežinomųjų 
išspręst:. Tiktai 

įgraviruotos plaketės šokių 
vadovams, išdirbusiems su 
šokių grupėmis 30 ir daugiau 
metų. Pagerbti buvo Ona 
Ivaškienė iš Bostono, Galina 

uždavinys Gobienė iŠ Detroito, Ona 
sujungtos Razutienė iš Los Angeles, 

rankos ir stiprios valios Genovaitė Breichmanienė iš 
rengėjai ištęsėjo ir kartu su Hamiltono, Kanadoje, Jadvy-
visais svečiais galėjo nuotai
kingai atšvęsti pabaigtuves. 

g a Matula i t ienė iš New 
Yorko, Liudas Sagys iš 
Clevelando ir šios šventės 
direktorė Jadvyga Reginienė, 
dirbanti su šokėjais 21 metus. 

Laimingiej i 

giau lietuvių čia emigravo po 
I pasaulinio karo. 1929 m. 
Sydnėjuje buvo įkurta Austra
lijos lietuvių draugija, dides
nės veiklos neparodžiusi. Bet 
1947 — 1951 metais į 
Australiją emigravo apie 10,-
000 mūsų tautiečių. Tai di
džiulė emigracijos banga, ku- sutartinai. Tiesa, emigracijos 
rios amžius tesiekia trečdalį pradžioje buvo kai kurių 
šimtmečio. Stambiausios nesklandumų tarp Australi-
kolonijos yra Sydnėjuje, Mel- jos Lietuvių Bendruomenės ir 
bourne, Adelaidėje, Perthe, Austr. Liet. Katalikų federa-
Brisbanėje, Camberroje ir cijos vadovų, bet jie buvo išly-
kitose vietose. Lietuvių yra ir ginti. Čia nėra nei bolševikuo-
Ta8manijos saloje, o taip pat jančių lietuvių, nei jų brolių 
Naujojoje Zelandijoje. Beveik „reorgų". Bolševikų agentų 
visi mūsiškiai, atlikę įvairius p a s t a n g o s s u s k a l d y t i 
„privalomus darbus", gražiai Australijos lietuvius nebuvo 
įsikūrė ir ekonomiškai gyve- sėkmingos, 
na neblogiau kaip JAV-bių ir * 
Kanados lietuviai. Nemažiau 
gyva ir jų tautinė, religinė, N e į m a n o m a (ir n ė r a 
visuomeninė, kultūrinė veik- reikalo) šiame rašinyje išsaky

ti visus, kad ir labai svar
bius, Australijos lietuvių dar
bus. Norint juos pažinti, 
reikia perskaityti „Metraštį". 
O tuo tarpu dar sustokime 
prie organizacijų ir asmenų, 
kurie šį milžinišką darbą 
atliko. Štai jų eilė. Vyr. 

Kongresas š o k a 
Buvo surengti du pabaig

tuvių pokyliai: suaugusiems 
Stouffer's Inn on the Sąuare 
Clevelando miesto centre ir 
j a u n i m u i H o l i d a y I n n , 
Independence, Ohio. Abi salės 
buvo pilnos: pirmoje daly
vavo 2,200 svečių, mokėdami 
po 27 dol. už asmenį ir 1,078 
jaunimo, mokėjusio po 13 dol. 
Prie A. Modesto iš Chicagos 
orkestrų tiek jaunimas, tiek 
senimas galėjo s m a g i a i 
pasišokti. Čia šoko ne tik 
Kol i z i e j aus a r e n o j e de
monstravę lietuvišką šokį, 
bet ir tie, kurie ten patekti 
negalėjo ar nenorėjo. Iš 
anksto sudaryti stalai sujun
gė draugus ir pažįstamus iš 
arti ir toli mielam šeimyniš
kam pabendravimui. Dvasiš
kiai, šokių grupių vadovai, 
ankstyvesniųjų tautinių šokių s ava i t ę 
švenčių direktoriai, mecena- „ F i s h e r m a n ' s 
tai bei pagrindiniai mūsų 
organizacijų vadovai ta ip pat 
buvo baliaus viešnios ir 
svečiai. 

Vysk. P. Baltakis invoka-
cijoje p r a š ė V i e š p a t i e s 
palaiminti visus čia susi
rinkusius ir sustiprinti viltis 
pavergtos Tėvynės brolių ir 
sesių, kurie tikisi po Didžiojo 
Penktadienio sulaukti Prisikė
l imo r y t o , o i š e i v i j a i , 
bes idžiaugiančia i gerove, 
neprarasti dvasinių vertybių. 

Susirinkusius pasveikino 

Rengėjai įvairiais 
stengėsi sudaryti lėšų šiai 
šventei. Ir laimėjimai papildę 
šventės kasą 17,000 dol., buvo 
suorganizuoti ir pravesti 
komisijos, kuriai pirminin
kavo Bronius Nainys iš 
Clevelando su talkininkais: V. 
Stuogiu, H. Belzinsku, E. 
Pranskumi ir J . Cituliu. 
Laimėjimams gauti bilietai 
„sugundė" laimės ieškotojus, 
kurie nupirko 21,000 bilietų. 

Rimo Laniausko paveikslą 
(Petro Milašiaus dovana, 400 
dol. vertės) laimėjo Elena 
Galinis iš St. Petersburgo, 
Fla.; 500 dol. laimėjo B. A. 
Mikrut iš Lake Bluff, 111. 

dalyviams, rengėjai juos 
aprūpino skoningais suveny-

18,000 ,-aig; ženkliukais, sagutėmis, 
k e p u r ė m i s , m a r š k i n i a i s , 
lipinukais ir, svarbiausia, 
puikiu šventės leidiniu. 
Suvenyrų komisijai vadovavo 
Birutė Vedegienė, talkinama 
R. Degutienės, V. Butkienės, 
V. Juodišiūtės, Tomo Palu
binsko ir Vido Tatarūno. 
Daug suvenyrų iškeliavo į 
pasaulį kartu su šventės daly
viais. Likusių ženkliukų, kepu
rių, sagučių ir lipinukų dar ir 
dabar galima gauti, kreipian
tis į komisijos narę Rūtą 
Degu t i enę , 2. Owaissa , 
Timberlake, OH 44094, tel. 
216-951^5011. 

Ir ši komisija šventės iždan 
jau įnešė per 8.000 dol. 

būdais Tikimasi, kad dar likusių 
suvenyrų išpardavimas šį 
rezultatą dar pagerins. 

Graž iaus ia 
pr i s iminimo dovana 

Tautinių .šokių šventėje žymieji svečiai, iš kairės: kun. 
Gediminas Kijauskas su svvdiu vysk. Paulium Baltakiu ir 
prel Ladu Tulaba iš Romus. 

Prieš akis guli VII laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių 
šokių š v e n t ė s le idinys, 
pasipuošęs spalvotu dail. 
Ados Korsakaitės-Sutku-
vienės viršeliu, 8 1/2" x 11" 
formato, 224 psl. Redagavo 
Alfonsas Nakas iš Birming-
ham, Mich., populiarus, uolus 
daugelio laikraščių ir žurnalų 
b e n d r a d a r b i s . J i s dar 
neįsirikiavo į rašytojų elitą, 
kaip jo sesuo Alė Rūta — šių 

(Vinco Čeičio dovana); vieną m e t U „Draugo" romano 
atostogų dviem premijos laureatė , bet jo 

Pa rad i se" , 
Wisconsin, laimėjo A. Balas, 
Euclid, Ohio (S. Rukuižos 
dovana iš Chicagos); 1,000 
dol. laimėjo J. ir V. Liskaus-

rašiniuose aiškiai prasikiša 
rašytojų bei menininkų gimi
nės kraujas. Ir šiame leidinyje 
išryškėja Alfos, žurnalisto 
tikslingumas ir objektyvu-

kas, Hamilton, Ont.', Kanada mas. Bet jam kaip ir daugeliui 
(dovana Jono Balboto ir komi
sijos) ir A.-Baškys iš W. Hart

ford, CT, galės džiaugtis 
s ava i t e dviem asmenim 
atostogomis Bahamoje (dr. 
Ferd. Kauno dovana). 

Pažymėt ina , kad trys 
dosnieji lietuviškų reikalų 
rėmėjai Jonas Balbatas, Vin
cas Ceičys ir Petras Milašius 
ir laimėjimuose buvo auko -

pokylių komisijos pirm. Ona tojai. 
Jokūbaitienė, kuri su savo 
štabu — R. Zorska, A. 
Zorskiene, D. Peni auskiene, 
R. Kunevičiene, R. Balyte ir 
V. Sniečkumi — buvo atsakin
ga už abiejų pokylių parengi
mą, pradedant salių sura
dimu, meniu s u s t a t y m u , 
orkestrų parūpinimu ir, žino
ma, už gerą nuotaiką. Atrodo, 
kad komisijai viskas gerai 
pasisekė. Ir balių finansinis 

Traukimas įvyko Lietuvių 
namuose, dalyvaujant komi
sijos nariams, kun. J. Kidy
kui ir svečiams. Ją sklandžiai 
pravedė pats pirm. Br. Nai
nys. J o žmona Elena daly
vius pavaišino. 

Šventės p r i s imin imui 
„Iš akių ir iš atminties" — 

sako mūsų liaudis. Kad tai 
neatsitiktų ir šios šventės 

redaktorių, nepasisekė pašau 
lin išleisti knygos, kur nebūtų 
kokių praleidimų ar korektū
ros klaidų. Bet šiuo atveju 
tiktai mažos smulkmenos. 
Tikrai gražus ir skoningas 
išdėstymas, neperkrautas nei 
tekstu (lietuvių ir anglų kalbo
mis), nei fotografijomis. Leidi
nys sudaro albumo įspūdį. Tai 
dailininkės A. Sutkuvienės ir 
r e d a k t o r i a u s nuope lnas . 
Pavyzdingas Mykolo Morkū
no spaustuvės darbas. 

pasiuntinybės, Lietuvos atsto
vo prie Šv. Sosto, vyskupų V. 
Brizgiu ir A. Deksnio, liute
ronų vyskupo A. Trakio, mūsų 
garbės konsulų, PLB pirmi
ninko, Vliko pirmininko, JAV 
LB tarybom prezidiumo pirm., 
Kanados LB pirm., Aitos 
pirm., Australijos LB pirm. ir 
kt. sveikinimai bei proklama
cijos ir garbės komiteto narių 
sąrašas užpildo 34 leidinio 
psl. 

Bendradarbių skyriuje įdė
tos LB krašto valdybos, rengi
mo komiteto narių ir komisijų 
grupių nuotraukos. šokių 
direktorės J. Reginienes, 
muzikos dir. A. Modesto, 
choro dir. Br. Kazėno, lėšų 
telkimo, globos komisijos, 
bilietų platinimo, laimėjimų, 
šventės pokylių. leidinio, 
fotografų, lietuvių kalba 
spaudos bendradarbių. Lietu
vių tautinių Šokių instituto 
vadovybės ir kitų nuotraukos. 

75 puslapiai skirti šokėjų 
grupių ir jų vadovų aprašui. 
„Muzikiniai vienetai" sky
riuje pristatyti chorų vadovai 
ir dirigentai. Išspausdinta 
mecenatų ir aukotoji) sąrašas. 
40 psl. užima skelbimai ir 
sveikini rri ai. Atspausdinta 
4,000 egz Jį šokėjai gavo 
veltui. Kiti mokėjo po 5 dol. 

iiko pas 
Ir kai jau visi kiti suveny 

rai gal bus pamiršti, šį leidinį Jau nedaug egz. 
daugelį metų ateity vartys, platintojus, 
skaitys ir stebėsis lietuvių 
išeivijos kultūrinio gyvenimo 
gyvastingumu. 

Prez. R. Reagano. Ohio 
g u b e r n a t o r i a u s Celeste, 
Clevelando mero, Clevelando 
d i o c e z i j o s , L i e t u v o s 

Rūpestinga globa 
Vytautas Jokūbaitis ant 

savo pečių buvo užsikrovęs 
nelengvą naštą: šokėjų 
registraciją, informaciją, 
nakvynes , sus is iek imą. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

priėmimą, šokėjų maitinimą, 
užsieniečių grupių pasitikimą 
a e r o d r o m e . a u t o b u s ų 
parūpinimą šokėjų vežiojimui 
į repeticijas ir į šventę ir t.t. 
Trumpai tariant, globoti per 
2,000 šokėjų. Jo pasikviesta 
12 asmenų komisija šį darbą 
atliko taip. kad niekas 
nesivėlino. niekas iš alkio 
nemirė, autobusai laiku 
išvažiuodavo ir parvažiuo
davo, o tie, kurie norėjo išsimie
goti, turėjo lovas privačiuose 
namuose ar vėsinamuose 
viešbučių k a m b a r i u o s e . 
Clevelando ir apylinkės mote
liai, ypatingai arčiau prie 
Koliziejaus, Independence 
miestelyje buvo pilni lietuvių 
šokėjų ir šeimų. Jaunimas 
daugiausia laikėsi padoriai ir 
ramiai, išskyrus incidentą 
Holiday Inn motely, kur 
vienas jaunuolis su savo drau 
gaiš kėlė triukšmą, gadino 
turtą ir turėjo būti iškviesta 
policija. Kaip sunku nuo tokių 
„didvyrių'" apsisaugoti, kaip 
tokie pavieniai išsišokimai 
i š šauk ia p a s i p i k t i n i m ą , 
pasikartoja ten. kur susikon
centruoja didesnės masės 
jaunimo. Ačiū Dievui, kad 
u kie incidentai sutvarkomi ir 

•pinami vietoje ir neišei
na viešumon, į amerikiečių 
tarpą. 

G l o b o s k o m i s i j o s 
talkininkai buvo D. Blynaitė, 
A. Kaminskaitė, H. Jakubs. 
V. Ceičys, H. Johansonas, V. 
Čyvas, V. Puškorius, V. Nikš-
tenas, L. Jokūbai t is , J. 
Dunduras, V. Urbaitis ir kiti. 

(Bus daugiau) 

la. Ją arčiau pažinti ir pade
da minėtas metraštis. 

Iš jo sužinome, kad lietu
viškas gyvenimas Australi
joje susiformavo I-jame 
dešimtmetyje (1947-1957). J is 
nesustingo, plėtėsi, apimda
mas naujas sritis, prisitaiky
damas prie kintančių gyveni- redaktorius Viktoras Balutis, 
mo s ą l y g ų i r v i e t o s Redakcinės komisijos nariai: 
aplinkybių. L L Davis, J. Jonavičius, B. 

Mockūnienė, P. Pusdešris. 
Nuotraukas paruošė V. Vosy-

Paskaičius metraščio pusla- ^us, spaudai tekstus surinko 
piu8 matyti, kad Australijos A- Jablonskienė. Gražų 
lietuvių veikla buvo plati, ang l i šką įvadą p a r a š ė 
šakota , gili. J ie sukūrė Bronius Straukas. Bendra-
Australijos Lietuvių Bendruo- darbių bei medžiagos tiekėjų 
menės apylinkes, religines skaičius galėjo siekti netoli 

šimtą. Iš jų išskirtinai minė
tini: kun. dr. Pr. Dauknys, 
Alb. Zubras, V. Kazokas, Br. 
Žalys, A. Gučiuvienė, Br. 
Straukas, R. Sidabras, V. 
Neverauskas, J. A. Jūragis, 
A. Statkus. Įžangos žodį 
parašė ALB krašto valdybos 

inž. Vytautas 

- Pažaislio bažnyčią aplankė Rusijos caras apie Pažaislį, tai laikau Kauniečių klubo susirmki-
Mikalojus Pirmasis ir jam labai patiko bažnyčia, mo oficialiąją daų užbaigtą. Dabar kviečiu pereiti 
Liepė ją supravoslavinti ir paskyrė didelę sumą jau prie linksmosios dalies! 
pinigų. Žinoma, restauruodami maskoliai labai Salonas suūžia, nes alkoholis dirba savo darbą. 
sugadino visą baroko stilių... Pakeitė kryžius, Olivija. baigusi pranešė., s rolę. skuba pereiti i 
juodais dažais užtepė daugelį freskų, o kai kuriuos šeimininkės pareigas ir pačiupusi keletą tuščių lėtcš-
paveikslus pakeitė pravoslaviškomis ikonomis arba čiu išeina į virtuvę. Svečiai išsibarsto, pakilę iš 
liepė saviems dailininkams nutapyti jau stačiatikis- savo vietų. 

63 ko turinio vaizdus arba šventuosius. Va, tada ir Tuo sambrūzdžiu pasinaudoja Anelė Ji apsidai-
- Abiejų Pacų palaikai palaidoti bažnyčios b u y o n u i m t i v a r i n i a i 8 t o i ! U ž d ė j o 8 t g k a r . ro, ar nemato Petras ir, priėjusi prie atskirai atsisto-

rūsyje, po įėjimu į bažnyčią, kad visi lankytojai žen- d ą > n u d a ž y t ą v a r i o g p a l v a i r k o k i o § i m t o j u s į 0 Edvardo, su šypsniu savo žodžių maskavimui. 
lam *r ,,.... ^ t g u nUodingu šnypštimu balse taria augalotajam 

PIETTJ KRYŽIAUS 
DUKRA 

• A N D R I U S NORIMAS 

ROMANAS 

b e n d r u o m e n e s (pa rap i jų 
pakaitalus), spaudą, knygų 
leidybą, bibliotekas, savait
galines mokyklas, tautinių 
lokių grupes, chorus, skautų, 
ateitininkų vienetus, sporto, 
jaunimo organizacijas, įsistei
gė šaulių, ramovėnų organi
zacijų skyriai, religinės pirmininkas 
draugijos, visose kolonijose Bukevičius. 
ruošiami įvairūs lietuviški V i s i s i e i r dešimtys kitų 
renginiai, k o n c e r t a i , autorių dirbo gražiai, sutar-
teatralų grupės, parodžiusios tinai, sklandžiai. Užtat ir 
scenoje daugybę gerų veikalų, miela knygą į rankas paimti: 
Australijos lietuviai aktyviai 
dalyvauja didesniuose Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
renginiuose, suvažiavimuose, 

stambus veikalas, vertas 
Australijos lietuvių atliktų 
darbų. 

b. kv. 

gtų per jų karstus. Tokia jau buvo jų valia 
tikslui buvo įdėta į grindis didelė akmens plokštė su 
užrašu: „Čia guli didelis nusidėjėlis. Praeivi, užmink 
šią plokštę". Bet vėlyvesnis Pacų giminaitis, tęsęs 
bažnyčios statybą, rodos, vardu Kazimieras, pakei
tė užrašą ant tos plokštės ir žodį „nusidėjėlis" pakei
tė „retos dorybės vyraa ir žmona"... Taigi. va... 

— Pažaislio bažnyčios statyba tęsėsi labai ilgai 

apgavo vokiečius... 
— Aš atsimenu Pažaislio labai įspūdingą automobilių pardavėjui tyliu šnabždesiu. 

Viskas tarp mūsų Prakeiktas melagis! 
baigta! 

— Kas yra. Aneliuk? 
— Tu pats žinai! Tavo žmona visai normali! 

Begėdis... 
Tuo metu prieina Petras ir Anelė jau plačiau 

Paskutinės Vakarienės paveikslą! 
— O, taip. Elziute... Taigi, va... Tas paveikslas 

yra Pažaislio bažnyčios zakristijos lubose tarpe 
kitų. Nežinau, kas jį tapė, bet jis labai charakte
ringas, niekur kitur nematytas, nes vakarienės sta
las su Kristum ir apaštalais nupieštas žiūrint iš jo 

Kliudė gaisrai, kara i ir grobimai. Todėl, va, po gaiš- k a m p o j a i vienintelis pasauly tokios kompozicijos šypsosi. 
ro, jau, rodos, aštuoniolikto amžiaus pabaigoje buvo k ū r į n y 8 i Q zakristijoje buvo dar visa eilė kitų to — La b a i 

uždėti varinės skardos stogai ant visų bokštų. O jų p ^ ^ dailininko paveikslų, visi iš Kristaus gyveni- sumanymas įsteigti Kauniečių klubą labai geras. 
buvo penki, vienas didesnis centre kitų keturių. m o . . . Pavyzdžiui, puota pas Simoną ir kojų plovimo Vibauskas atrodo !>g pagautas vagišius, v alan-
Taigi, va... O vėliau per karus bažnyčią grobė m o r n e n t a s . . . Dar kažkurios kitos biblinės scenos. 
prancūzai, maskoliai ir vokiečiai. Prisidėjo ir šve- _ Gi lė jau įr a S ) bičiuli, kad daugiausia 
dai. .. Pažaislio paveikslus tapė italų dailininkai. 

- Taigi , v a , p r i s imin iau pasakojimą. _ T e i s i n g a i Antanai... Taigi, va, anais laikais 
Vienuolyne stovėjo medinė pertvara, o ant jos ]enJxaį įr lietuviai savų menininkų dar nebuvo 
išpieštas dažais besikūrenąs židinys. Jis taip vyku- ujgiauginę, tai ir kvietėsi iš Italijos. Na, kągi aš 
šiai buvo nutapytas, jog iš tolo atrodė kaip tikras ju^g v a fcaįp sakoma, „iš kepurės", galėjau papa-
židinys! Tai, va! Aštuonioliktojo amžiaus pradžioje 8 a k o t į a p į e mūsų vieną didžiausių perlų? Juk visi 
Lietuvą nukariavo Ivedų karalius Karolis Dvvlįk- esame aplankę Pažaislį mažiausia po vieną kartą, 
tasis. Atvykęs į vienuolyną ir būdamas sušalės tei kiekvienas šiek tiek ir atsimename. 
žiemos metu, pamatė besikūrenantį židirų. Tik V ė l olivija, atidžiai klausydamasi, įsiterpia ir 
arčiau priėjęs pamatė, jog tai tik paveikslas... Supy- v a t j0vauja kauniečių susirinkimui. 
kęs tokia apgaule spyrė į tą pertvarą purvinu batu, _ A e i ū 

ponui Skaistučiui ir ponui Vaiguvai už 
nuo ko liko ilgam laikui žymė. Ją per ilgus metus tundrą įr ia D a į vaizdgingą Pažaislio vienuolyno 
kamelduliai rodydavo atsilankiusiems svečiams. v a į z < j 0 atgaivinimą mūsų atrofuotose vaizduotėse! 
Taigi, va... Jeigu niekas iš svečių nebeturi ką daugiau pridėti 

Labai puikus balius! Ir O Ii vijos 

dėlę jis negali tarti nė žodžio, suvaidina susi
mąsčiusį, o paskui staiga aukštu tenoru užtraukia 
karišką dainelę. 

— Juodbėriai, galvas aukštyn! 
Vilko maršą drožkit kojom' 
likit sesės, mes išjojam. 
Mes tejosim lig rytojaus, 
O rytoj — ugnin' 
Marš. marš! Pro žvėryną. 
Palei kalną Gedimino, 
Marš. marš, pirmyn! 

Išgirdė dainą, kiti vyrai, kaip mokėdami, prisi 
deda, o iš moterų tik Olivija ir Aldona kartu traukia 
priedainį. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 7 d. 

Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių Futname nas, 
surengtoje lietuvių dienoje šv. Mišių konce- prel 
lebrantai svečiams. Iš kairės: prel. V. Balčiu- ir kun 

MGSy KOLONIJOSE 

kun. A. Kontautas, vysk. Paulius Baltakis, 
A. Bučkis, kun J. Vaišnys, kun. A. Rubšys 

V. CukutML 
Nuotr. J. Kriaučiūno 

gre t a v ienuolyno 

Melrose Park, IL 
N U O T A I K I N G A 
S E K M A D I E N I O 

P O P I E T Ė 

Melrose Parko lietuvių klu
bas, kad ir atšventęs savo 50 
metų sukaktį, liko vienintelė 
kolonijos organizacija, kuri 
kas metai surengia nuotai
kingą popietę. Ją kiti vadina 
gegužine a r pikniku. Vietos 
kolonijos lietuviai ir iš arti
mesnių miestelių tautiečiai 
susirenka pabendrauti , pra
leisti nuotaikingai sekmadie
nio popietę, susipažinti ir at
naujinti pažintis, pasikeisti 
mintimis. Šiais metais klubo 
gegužinė vyks rugpiūčio 19 d. 
Maywood Grove gegužinių 
aikštėje, apsuptoje š i m t a m e 
čiais ąžuolais, visai art i Des 
Plains upės krantų. Gegu
žinės pradžia — 12 vai. die
nos. Vieta Pirmosios ir Lake 
gatvių k a m p a s plačiašakių 
ąžuolų paunksmyje. Su š ia 
nuotaikinga sekmadienio po
piete a r gegužine Melrose 
Parko lietuvių kiubas ir baigs 
šios vasaros malonumus. 

Turime ir senesnio amžiaus 
e s a n t į narių. 1984 gegužės 20 d. bu-

Klubo valdyba ir nuotaikin
gos sekmadienio popietės ren 
gimo komisija kviečia Mel
rose Parko ir artimesnių 
lietuvių kolonijų lietuvius gau
siai dalyvauti klubo gegu
žinėje. Atsigaivinimui veiks 
baras , šeimininkės pagamins 
skanaus užkandžio, prie „Lai
mės" rato savo laimę galės .s-

CLASSIFIED ADS 
HELP WANTEO — VYRAI 

JOURNEYMAN TOOL 
GRINDER 

Mušt have 6 or more yra. e>xperience 
v j _i A- ^ eharpening and making all typea of 
bandyti seni, jauni , maži ir vi- ^ t u ^ ^om. Mušt be abie to set and s i k i t i , k a s tik norės . 
Stambesni laimėjimai bus 
vykdomi jau dabar parda
vinėjamomis bilietų knygutė
mis, kurias galima įsigyti pas 
visus valdybos nar ius ir atvy
kus į gegužinę vietoje. Jauni
mui sportuoti yra labai gra
žios vietos, nes aikštė yra 
didelė. Visi laukiami, visi 
kviečiami! Atvykusieji praleis 
sekmadienio nuotaikingą po
pietę š imtameč ių ąžuolų 
paunksmyje ir gryname miš
ko ore. Pasimatysime geguži-
n ė i e ! tekti 

operate all tynęs of grindera a n d the 
checking equipment involved. Mušt 
be able to Triake all necesaary caJcul-
ations & haveown tools. Top w a g « , 
i'nioc benefits. 

BR1.NKS MANVFACTURING CO. 
901 VVest Belmont 

F rankJln Park, LL C01S1 
I U (312) 071-3000 
Aak for I xl Apke 

Kąual Opportunity Employer 

P A B D A V 1 11 C 1 

Gera proga įsigyti dideles metalines 
bačkas (55 gal. metai drums) su dang
čiais. Tik po $6.00 ir nedaug teturime. 
Patys pasiimkite. 

Tel. — 585-9500 

B B A L B S T A T B 

Savininkas parduoda namą puikioje 
Mt. Greenwood apyl. 3 ar 4 miegamie
ji, pilnas rūsys. Mūr. garažas, šoninis 
įvažiavimas. Sklypas 40 x 165 p. Ce
mentuotas šaligatvis. Skamb. po 5:30 
vai. vak. (angliškai) teL 445-7909 

Parduodu gerą namą geroj vietoj ant 
Vina del Mar Blvd., St Petersburg 
Beach, Floridoje. Nebrangiai. Skamb. 
813—360-4008. 

P U T N A M , C O N N . 

S E S E L I Ų 
M E T I N Ė Į S K Y L A 

Marijos Neka l to Prasidė--
j imo vienuolyno Putname se
selės suruošė savo sodyboje 
t radicinę met inę lietuvių susi
ar t in imo idkylą, vadinamą ir 
švente, liepos 22 d. Šiais me
tais šventė pasižymėjo kultū-

Jania is r eng in ia i s ir gausiu, 
daugiau ka ip 2 tūkstančiai 
dalyvių ska ič ium, atvykus ir 
keletai pasižymėjusių lietu
vių, pvz. S. Bačkis su žmona, 
I i e tuvos a t s t o v a s \Vashingto-
ne. msgr. A. Bačkis iš Romos, 
naujasis lietuvių vyskupas P. 
Baltakis , Lietuvių Tautos fon
do valdytojas J . Giedraitis, Si
biro t remtinė rašytoja E. Ju-
c i ū t ė . ž u r n a l i s t ė 
visuomenininke E. Čekienė. 
istorikas visuomeninkas A. 
Budreckis ir d a u g kitų. 

Iškyla p radė ta 11 vai. ryto 
pamaldomis . Altorius buvo 
paruoš tas lauke, prie vienuo
lyno koplyčios rytinės sienos. 
Mišias koncelebravo 11 kuni
gų, vadovaujant lietuvių ku
nigu vienybės pirm. kun. A. 
Kontnutui . o koncelebrantų 
ta rpe e«nnt ir vyskupui P. 
B a l t a k i u i bei msgr. A. 
Bačk iu i . Lekc i jas s k a i t ė 
Neringos stovyklos jaunuo-
lia ' . lietuviškai skaitydami be 
priekaišto. Evangeliją skaitė 
v v s k u p a s P . B a l t a k i s . 
Pamoksle kun. A. Kontautas 
kėlė r e ika 'ą melsti Aukščiau
siąjį. kr>d daugiau jaunuolių 
rinktųsi dvas in į luomą, taip 
pa t už tikėjimo išsilaikymą 
Lietuvoje bei persekiojamus 
lietuvius. Aukas nešė: O. Bač-
kienė. seselė Bernadeta ir dr. 
C. Masai t i s . Visiems žinomas 
Mišių giesmes giedojo visi 
dalyvis! , vadovaujant seselei 
Teresei. 

P a m a l d ų pabaigoje visiems 
pr is is ta tė naujas is vyskupas 
P. Bal tak is , visų prašydamas 
paga lbos jam atlikti vyskupo 
pare igas ir pažadėdamas vi
s iems savo pagalbą, kur jos 
reikės ir kiek j i s galės. 

P a b a i g u s pamaldas , buvo 
suka lbė ta s rožinis prie greta 
esančios Šiluvos Marijos sta
tulos už kenčiančią Lietuvą ir 
lietuvius Meldėsi dauguma 
pnmaldų dalyvių. 

Pietūs, paruošt i seselių vir
tuvėje, buvo gaunami iškylų 
sodelyje, o įvairūs užkandžiai 
ir a t s i g a v i n i m u i gė r ima i 
(bealkoholiniai) seselių gara
žo su tvars ty tose patalpose, 
paruošti seselių rėmėjų skyrių 
ir Lietuvos vyčių kuopų. Visą 
popietį svečių valgomajame 
buvo d u o d a m a s kugelis su 
raugintu pienu, tų produktų 
suvalgė gausybę . 

Popietėje daugelis dalyvių 
ap lankė da l in inko A. Galdiko 
p 4 (nuolatinę: parodą 

S. Šatienės suruoštą lietuvių 
tautodailės parodėlę ir šv. 
Kazimiero pagerbimo parodė
lę, visas esančias Raudon
dvario salėje bei seselių muzie
jų v i e n u o l y n o v i e n a m e 
kambaryje. Jaunučiai buvo 
užimti laimėjimų eksponatų 
gausumą stebėdami ir la imė 
j imais salėje po koplyčia. 

3 vai. p.p. sodybos sodo 
aikštėje Neringos stovyklos 
stovyklautojos ir vadovai,-vės 
pašoko eilę tautinių šokių. Kai 
kurie šokiai buvo palydimi 
daina. Gražu pažiūrėti, o ir 
tautinio vertumo bei pasi
didžiavimo jausmai suke
liami, kai matai įvairaus am
ž i a u s j a u n u o l i u s , 
apsirengusius taut iniais dra
bužiais, atliekančius tauti
nius šokius. 

Šokių programai pasibaigus, 
L i e t u v o s p a s i u n t i n y s 
Washingtone dr. S. Bačkis čia 
pat sodelyje prabilo į jaunuo
menę ir iškylon susirinku
sius, ragindamas puoselėti lie
tuviškus papročius, branginti 
ir vartoti lietuvišką kalbą ir 
raš tą ir išlikti lietuviais, nes 
tie dalykai reikalingi prade
d a n t kovą už I ietuvos. dabar 
pavergtos, laisvę ir nepriklau
somybę Kalbą sekė visų 
sugiedota „Marija, Marija". 
Nedelsiant gausus būrys išky
lautojų rinkosi į aikštelę, prie 
pagrindinio vienuolyno pa
s ta to įėjimo, kur buvo nuleis
tos vėliavos, sugiedant Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Tuo 
baigta oficialioji iškylos die
na , nors daujj atvykusių dar 
liko sodyboje valandai kitai. 

Daugelis iškylon atvykusių 
galėjo apžiūrėti, nors trum
pai : Tautodailės muziejėli vie
nuolyno pastate; Raudond
vario kambaryje esančią dail 
A. Galdiko paveikslų parodą; 

Amerikos l ietuvių Kultūros 
archyvą — Alką, su ten esan
čiais jau gerokai aptvarky
tais lietuviškos kultūros tur
tais, kurie nuolat didėja; 
Mindaugo pilį su joje esan
čiais meno kūriniais iš Lietu
vos istorijos, statytą kun. S. 
Ylos, vienuolyno sodybos miš

kelyje; vienuolyno „Dangaus 
var tų" kapines, pasigėrint ke
liais ypač meniškais pamink
lais, o ir savuosius mirusius 
pr is imenant ir Matulaičio na
mus, pasigėrint namais , jų 
meniška koplyčia ir aplan
kant juose globojamus savo 
art imuosius a r pažįstamus. 

Iškylos laimėjimai, kurių 
pasekmių daugelis laukė, ver
tinguosius daiktus laimėjo: 
Dail. V. Igno šv. Kazimiero 
paveikslą laimėjo Joseph 
VVaitonis iš Providence; Gin
taro dviejų eilių karolius — 
Ona Brazlauskaitė iš Provi
dence; Megztą lovos užtiesalą 
A. Jakn iuna i t ė s dovaną, — 
Aldona Marcavage iš Mil-
fordo, Conn.; Vieną š imtą 
dolerių — H. Dubiel iš 
Nevvingtono, Conn.; Televizo
rių (juodą — baltą), dovanotą 
J . Str imaity tės-Kerman, — 
Anelė Brasky iš Manches-
terio, Conn. ir dail. A. Gal
diko paveikslą — Rita Kavo-
lienė iš Carlisle, Penn. 

Iškylos dieną buvo t ikrai 
gražus oras, tai iškylon atvy
ko lietuvių ir lietuviškos kil
mės žmonių ir iš tolimesnių 
vietovių. Dalis dalyvių atvy
ko samdyta is autobusais, ka ip 
iš New Yorko, Waterburio ir 
kitų iškylautojų. 

P r a ė j o d a u g e l i u i i l g a i 
atsiminsima diena, kurioje 
susitikta su draugais ir pažįs
tamais , sustiprinti ryšiai su 
savo tautiečiais, pakelta lie
tuviškoji nuotaika ir paremti 
seselių darbai, darbščių tikė
jimo ir lietuviškos kultūros 
kėlimo darbais. j Į(r 

vo senesnio amžiaus narių 
pagerbimo vakarienė. Joje 
dalyvavo 16 brandaus am
ž iaus su laukus ių n a r i ų . 
Paskutiniu laiku buvo sušlu
bavusios sveikatos: T. Briš-
kaičio, A. Kraučenkos, K. Juk-
nelio. Tačiau, patikrinus jų 
sveikatą, visi grįžo iš ligo
ninės namo. Nieko pavojingo 
nebuvo ras ta . Labai r imtą 
operaciją pergyveno klubo na
rė Stasė Gritėnienė. J a i Loyo-
los universiteto ligoninėje bu
vo padaryta širdies operacija, 
bet pavyko sėkmingai, nes ji 
parvykusi namuose sveiksta, 
juda po n a m u s Rašan t š ias 
eilutes klubo narys A. Garba-
liauskas buvo dar ligoninėje. 
J a m padary ta seniau kojos 
venų operacija ėmė kompli-
kuotis, pasidarė nepakenčia
mi skausmai, buvo nuvežtas į 
ligoninę. Daktarų ta ryba bu
vo numačiusi jam koją ampu
tuoti. Tačiau dar pasirinko 
bandymui vieną išeitį — nau
doti naujus vaistus ir sekti li
gos eigą. 

Daug turi darbo su ligo
niais klubo pirmininkas A. 
Sinkevičius. J a m tenka kai 
kuriuos narius nuvežti į ligo
ninę, tar t is su gydytojais, rū
pintis kitais sergančių reika
lais. Paskut iniame klubo 
susirinkime pirmininkas pap
rašė buvusio klubo pirminin
ko Otto Mejerio sutikti būti 
ryšininku su Melrose Parko 
miesto valdžia. J a m sutikus, 
susir inkimas Otto Mejerį 
paskyrė klubo ryšininku prie 
Melrose Parko miesto val
džios. J i s klubo susirinkimuo
se praneš apie miesto val
džios darbus, sumanymus , 
planus ir numa tomas idėjas. 

KALBA N E T U R Ė T Ų 
BŪTI M I R A Ž A S 

Tegu rašytojas bus didelis 
kalbinės kūrybos meistras. 
Kaip jo tas meistriškumas 
pasireiškia? J i s , pasiremda
m a s tradicija, kuria naujas 

M I S C E L L A N E O U S 
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DAŽYTOJAI 
LAUKO IR VIDAUS DARBAI 

Svariai dirbam, nebrangiai 
Kalbam lietuviškai 

Skambint po *-o» vai. vakare kalbines vertybes, — kuria vi
siems privalomos gramatikos 4 7 6 - 1 9 7 4 — 7 7 8 - 1 8 1 3 
ribose. Ko gali būti verta 
rašytojo kalba, atitrūkusi nuo 
tradicijų? Rašytojui kalbinė 
tradicija, tariant , gramat ika, 
y ra pirminė būtiniausioji pre
misa, nes tiktai ji naujai 
sukuriamą vertybę daro vi
siems priimtiną, visiems sa
vą, — gyvą, suprantamą, at
jaučiamą. Ko vertas gražus 
batas , jei jis an t kojos nelen
da? Ko verta kad ir labai gra
žiai skambanti poetinė for
m u l ė , j e i j i l i e k a 
nesuprantama, jei ji nejau
dina, nesukelia jokių minčių, 
jausmų, emocijų? Miražas — 
gražus daiktas, bet keliaunin
kai kartais baisiai jį keikia... 

Balys Sruoga 

iiHiiiiiimitiimiiiinimnmiHimi 

RADIJO PROGRAMA 

»OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 

MASTER PLUMBING 
Llcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir Tonioa kabinetai. Keramikos plyte-
ISs. KarStr> vandens tankai. Flood 
oontroL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — TeL 636-2960 
>©©ooooooooooooooooooooooo< 

IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

Sterao ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 60 S t , teL 776-1486 
'OOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< 

Lietuvių Radijo Programa 
Naujoj Anglijoj 

Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo 8.00 iki 8:45 3304 W 
vaL i/to per radijo stotį WLYN 13<50 

M, toj pačioj stoty. 

F A S H I O N C A B P E T 8 

K I L I M A I 
LIETUVIU PREKYBA 

63 S t — Te i 778-9064 

82 ir Francisoo — 3-jų miegamų bun-
galo 2 vonios. Tik naujai atremontuo

tas. Centr. oro vėsinimas. 2 mai. ga
ražas. Prašo $51,000. 
71 ir Christiana — 4 miegamų mūr 
rezidencija, {rengtas rūsys. Garažas 
$65,000. 
109 ir Homan — 3-jų miegamų mūro 
namas. Formalus valgomasis. Centr. 
oro vėsinimas. Pilnas rūsys. Platus lo
tas. Garažas. $69,900. 
99 ir Kedvale — 26 metų senumo 2-jų 
butų mūro pastatas. 3 miegami apa
čioj ir 2 viršuj. Puikiai išlaikytas. Tik 
$94,500. 
71 ir Sawyar — 9 butai. 20 metų se
numo mūrinis puikiai išlaikytas pas
tatas, {mokėti 20%. Kaina tik «H 
karto metinių pajamų. 

Taip pat turime Condomimume — 
mieste ir priemiesčiuose. 

Del informacijos skimMnktta 
BUDRAIČIUI. 

BUDRAITIS REALTY 
TEL. — 767-0600 

iimiiiiimiiiiimiiiiiimniimimtMnmi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas) 

Namų pirkimą* — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notar la tas — Vertima* 

BELL REALTY 
J . BACEVIČIUS 

6259 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
•miiimiiiuui 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

OTfiiimiiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimm 
Perduodama vėliausių pasaubnių ii tQ% _ %<t% _ s0% pigUa mokimit 

nių santrauka ir komentarai, muzika, ;— , ^ ^ „ 4 , n u o „ ^ ^ ^ » u t o m o . 
dainos ir Magdutės pasaka. Biznio rei- ^y^ ^ ^ m u f c 
kalais kreiptis j Baltic Florists-gėlių c r > A T . T l r 7 a D r i T T C 
bei dovanų krautuvę, 502 E. Broad- r i l A l N K Z ^ A r U J - l D 
way, So. Boston, MA 02127. Telef. — jlgjL QJ± 4-8654 
266-0489 Ten pat gaunamas dienras- •onai/ w Q*«i s+r««t 
tis "Draugas" ir rasite taipgi didelį 3ZO»y2 W. »5tH 5>treet 
pasirinkimą lietuviškų knygų, plokS lllIlillllllllimillllllllllllllllIllllllllHIIIIII' 
tekų, meno dovanų ir lietuviškų suve- " . . " . . 1 . . . 7 . . . 
nerų. Krautuvė atidarą kasdien ir Šeš
tadieniais nuo 1:30 p.p. iki 6-tai vai. 
vak. Sekmadieniais nuo 1-os iki 4-os 
vai popiet 

mrMiimtuiiiiiifnmiiufiiiimiHiiiiuiMiii 

Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 
Kasdien n u o pirmadienio iki penktadienio. 

8:30—9:00 v. vakaro . 
V i s o s la idos iš WCEV stoties 

1450 AM banga. 
I SU Petersburge: Šeštadienia is . 12:30—1:00 vai. 

p.p. i s WTIS s to t ies 1110 banga. 
Adresas: 2 6 4 6 West 71st Street — Chicago, IL 

'60629 . Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035 . 

V A L O M E 
KĖLIMUS IR BALDUS 

Plauname ir aJkuojame 
visų rūsių grindis 
B U B N Y S 

TeL — R E 7-5168 

•uimmihiiiiife T e l 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

376-1882 arba 376-5996 

mmimiiimiiiiiiiimiimimiiiitiiiiiiiHiii 
J O N A S P U Z I N A S 

Rinktiniai Rastai I 
PROISTORl 

"Šiam leidiniui J. Puzino rastus tal
kino dr. Marija Gimbutienė, dar Lie
tuvoje pas jį baigusi proistorę ir ge
rai susipažinusi su paskelbtaisiais dar
bais" — taip rašo Antanas Mažiulis 
knygos pradžioje 5į leidinį sudaro 
dvi dalys: Lietuvoje išleisti darbai ir 
Svetur išleisti darbai. 684 psl. 

Rinktiniai Rastai II 
KULTŪROS LR POLITIKOS 

ISTORIJA 

Leidinys suskirstytas j tris skyriui: 
Miestų istorija, Kultūros istorija ir 
Politikos istorija. 750 psl. 

Abu tomus spaudai paruošė Antanas 
Mažiulis. Knygos didelio formato, 
daug iliustracijų, kieti viršeliai, išlei
do Lituanistikos Instituto leidykla 
1963. Kaina su persiuntimu už du to
mus $37.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «Srd St , 

Chicago, IL 10*21 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiuiiimffmm 

Sekmadleno ryts* — tai vienas paveikslas iŠ puoSnios dail. POVTLO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcija*. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarp*autiniame madonų festivalyje Los Angeles. 
Calif ir Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje są
jungoje New Vorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti tx»t kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 27 
dol Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W«-rt «3rd Street, 
Chicago, LL 40429 

lUinois gyventojai prideda SI .50 valstijos mokesčio. 

rive-in Tellers [ 
Open 6 doys a week 

5 P. M. to 8 P M. 

of Tfeanday 

1 MARQUETTE NATIONAL BANK | 

= M I S C E L L A N E O U S 
* ^ — SĮ m SJIB»SSSS*SSJ — ^ ^ » » ^ « ^ ^ > ^ > ^ > ' ^ H P ^ 

oooooooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLLC 

425* S. Maplewood — Tel 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai. Giminių 
ilkvietimai. pildomi Pilietybc-s prašy
mai ir kitokie blankai. 
00000000000000000000000000 

64lh and So. Western Avenue 
i I Mtln Bti* - 6316 So«th tftstoni CR 6-5100 

«MMUMUimUWIIttlUU I 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

W . - W A 5-8063 

imiimimiimimiiiiimiiiiiiititi 
Ateitininkų vadovas 

Stasys Yla 

"VADOVO pirmąją laidą visii-
kai išsemtu, reikalingumą ypač 
pajuto studentų, moksleivių ir 
jaunųjų ateitininkų vienetų va
dovai ir nariai , stovyklų ir kur
sų programų vadovybės"—taip 
rašo pra ta rmėj antrojo "Vado
vo" laidoje. Išleido Ateitininkų 
Federacija — knygos autoriaus 
atminimui pagerbti. 478 paL 

Spaudė "Draugo" spaustuvė, 
Chicago 1983. Kaina su persiun
t imu 9 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiniiii 

Perskaitę "Draugą" 
j | kitiems 

file:///Vashingto-


KUKLIAI 
PAGERBTAS 90-TIS 

DR. MATUKAS 

PRASIDĖJO XVIII MOKYTOJŲ IR 
JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖ 

liepos 8 d. dr. Antanui 
Matukui suėjo 90 metų am
žiaus. Daktaro dukros, viena 
gyvenanti su juo, kita — ses. 
Bernadeta, Matulaičio namų 
vyriausioji, ir atvykę sūnūs su 
šeimomis, vienas iš Kanados, 
kitas i i Kalifornijos, suruošė 
kuklų jo pagerbimą. Liepos 9 
d., sekmadienį, Putnamo sese
lių koplyčioje 8 vai. ryto kun. 
V. Cukuras ir kun. A. Petrai
tis atlaikė šv. Mišias daktaro 
šeimos intencija. Mišiose 
dalyvavo ne tik daktaro šei
mos nariai, keli artimieji, bet 
ir seselės su vietos lietuviais. 
Po Mišių bendrų pusryčių me
tu visi sveikino sukaktuvinin
ką, linkėdami sveikatas ir tęs
ti dirbamus darbus, sulaukti 
šimtinio minėjimo. 

Po pietų keliolika artimųjų 
susirinko sukaktuvininko na
muose pietums, dar kartą su 
juo pabendrauti ir pasi
džiaugti jo prasmingo gyveni
mo veiklos pasiekimais, nes 
jo nueitas kelias labai ran-
gytas. 

Mažą Antanuką pasiėmė 
teta į Poltavą, Ukrainoje, kur 
jis išėjo pradžios ir vidurini 
mokslus. Aukso medaliu bai
gęs gimnaziją, 1912 m. buvo 
priimtas j Petrapilio Karo 
medicinos akademiją, vis tiek 
tik lietuviams katalikams 
skirtos kvotos ribose. Dėl 
nesusipratimo, nors ir gar
bingo, akademiją paliko ir 
medicinos mokslus baigė 
Kisvo universitete 1917 m. 
Tuoj pat buvo pašauktas rusų 
kariuomenėn ir buvo karių 
gydytoju Galicijos frontuose, 
1-mo didžiojo karo metu. 1918 
m. grįžęs Lietuvon vertėsi pri
vačia gydytojo praktika, bet 
kai didinama Lietuvos kariuo
menei reikėjo gydytojų, tai 
1919 m. stojo į kariuomenę ir 
tik kelias savaites vėliau, ne
gu savanoriškumui užskai
tytas laikas. Lietuvos kariuo
menėje buvo vieno ar kito 
pulko gydytoju, net ir divizi
jos gydytoju. 1922 m. buvo I-
mos karių ligoninės gydytoju, 
tada vėl pulkų gydytoju. 1938 
m. perkeltas į Karo ligoninę 
Kaune. Tais metais atstovavo 
Lietuvos kariuomenės gydy
tojams Karo medicinos kong
rese Luksemburge. Kariuome
nės t a rnybo je pas i ekė 
pulkininko laipsnio. 

Rusams užėmus Lietuvą, 
daktaras, kai Lietuvos ka
riuomenė buvo transformuota 
į 29 Teritorinį šaulių korpą, 
buvo paskirtas to korpo vy-

žudytam. Vokiečiams užėmus 

Sekmadienio, liepos 29 d., 
vidudienį Dainavos link 
važiavo mokytojai, o iš jos 
traukėsi jaunučiai ateitinin-

JUOZAS MASILIONIS 

Lietuvą, buvo paskirtas sa- kai> e i a stovyklavę dvi savai-
visaugos dalinių vyriausiu gy- ***. Betgi didžiausia grupė 
dytoju ir 1944 m. su dalinių l a u k ė autobuso iš Chicagos, 
likučiais pasiekė Vokietiją, 
kur buvo gydytoju svetimsa-
lių karių ligoninėse. Vokie
tijai kapituliavus, jis buvo 
Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
Miunchene vadovybėje ir svei
katos bei sanitariniais reika
lais lankė lietuvių stovyklas 
amerikiečių zonoje. 1948 m. 
pasiekė su šeima Kanadą 
(London), kur teko verstis 
negydytojo darbu, kol 1949 m. 
buvo priimtas ligoninėn in-
ternu, o 1950 m. — ligoninės 
namų gydytoju Woodstocke. 
1954 m. išlaikė Kanados vals
tybinius egzaminus verstis 
gydytojo praktika ir buvo 
gydytoju epileptikų ligoninė
je. 

1971 m. amžinybėn iške
liavo daktaro žmona, kuri pa
laidota Putnamo vienuolyno 
kapinėse. 1975 m. jis išėjo 
pensijon ir persikėlė į Put-
namą, kur ir dabar gyvena. 

Dr. A. Matukas visą savo 
gyvenimą reiškėsi lietuviu 
patriotu. 1912 m. jis įstojo į 
„Fraternitas Lithuanica" bro
liją. Brolija įsteigta 1908 m. 
lietuvių medicinos studentų 
būrelio, vadovau jan t VI. 
Nagevičiui, nepriklausomoje 
Lietuvoje tapusiam generolu. 
Brolija dar gyvuoja Ameri
koje, nors ir negausi nariais. 
Brolijos nariai pasižadėjo ir 
pasižada išlikti lietuviais ir 
kurti lietuviškas šeimas. 

kuris turėjo atvežti mokyto
jus, o juos parvežti, 2:15 vai. 
autobusas įsuko į Dainavos 
teritoriją, ir važiuojančiųjų 
tarpe entuziazmas, kad 
pasiekta Dainava. Pamačius 
autobusą, entuziazmas ir lau
kiančiųjų tarpe: pagaliau jie 
atvažiavo, kur jie taip ilgai 
buvo? Pasiteisinimas leng
vas: važiuojant kad ir 5 
valandas, mažiau nuobodu, 
negu laukti vieną ar dvi 
valandas. 

Darbas užvirė. Registracija, 
mokesčiai, paskirstymas į 
kambarius, priekaištai, kodėl 
aš paskirtas į berniukų name
lį, kodėl aš paskirta į mergai
čių namelį. O pora paskirtų į 
baltojo namo kambario aukš
toką numerį, nuėjo ieškoti jo 
mergaičių namelyje, kur tokio 
numerio iš viso nėra. Bet per 
porą valandų visi jau turėjo 
vietas, buvo užsiregistravę, 
per 60 dalyvių. Dar apie 15 
atvyks vakare ar savaitės m e 
tu. 

4:39 vai. stud. savaitė pra
dėta šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo kapelionas kun. J. 
Celiešius ir pasakė momentui 
pritaikintą pamokslą. Tuoj po 
to — apie 5 v.v. studijų savai
tės atidaromasis posėdis. Jį 
pradėjo programos vadovas 
Juozas Masilionis. Sugie
dojus Lietuvos himną, į pre
zidiumą buvo pakviesti kape-

timo komisijos pirm. Irenos 
Ross sveikinimas. Pagrindinę 
atidaromąją kalbą pasakė 
JAV. LB Švietimo tarybos 
pirm. ir taip pat programos 
vadovas J. Kavaliūnas, ragin
damas mokytojus nešti lie
tuviškąjį švietimą kaip olim
pinę ugnį ir perduoti jaunajai 
kartai. 

Pirmąją paskaitą skaitė Ali
cija Rūgytė apie šv. Kazimie
rą. Ji nušvietė jo kilmę, lietu
v i škumą , jo auk lė j imą , 
charakterį, gyvenimą ir mirtį, 
kanonizaciją, jo garbinimo 
pasklidimą Lietuvoje ir visoje 
Europoje. 

Pradžią sukrėtė žinia, kad 
Spyglyje besimaudydamas 
prigėrė vyr. amžiaus žmogus, 
rodos, besilankąs pas gi

mines iš Vokietijos. Tai suži
nojus, dar kartą uždraustas 
bet koks maudymasis be van
dens sargo. 

Susipažinimo vakarą pra
vedė clevelandietė V. Nasvy
tytė. 
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PADĖKA 
Reiškiame nuoširdžią padėką 

Marijai Bronušienei, 
kuri mums daug padėjo su viso
kiais patarnavimais mūsų bran
gios mamytės ir senelės a. a. 
Barboros Šperbelienės ligos me
tu. 

Esame labai dėkingi. 

Juzė Prenskienė ir 
sūnus Romas su šeima 
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DRAUGAS, antradienis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 7 d. 

Brangiai žmonai ir Motinai 

A, f A MARIJAI GAČIONIENEI 
Kanadoje mirus, jos vyrą ALFONSĄ GACIONĮ, dukteris 
LIUDĄ GRIAUZDIENE, STEFĄ DONVTL, DANUTĘ 
RUKSIENĘ su šeimomis, sūnų AI.BINĄ su šeima ir vi
sus ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame ir šioje 
skausmo valandoje kartu liūdime. 

ALDONA, VIOLETA ir ANDRIUS 
SOBIESKIAI 

Be rūpinimosi lietuvių karių lionas kun. P. Celiešius, kun. 
sveikata, dr. Matukas keletą J- Vaišnys, Kanados mokyt. 
metų buvo radijo sveikatos 
valandėlių vadovu ir pata
rėju. Tiek Lietuvoje, tiek už 
jos ribų gyvendamas, dakta
ras skatino, dalyvavo ir 
finansiškai rėmė ir remia 
visokią lietuvišką veiklą. Jis 
yra narys Lietuvių gydytojų 
sąjungos, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos, Lietuvių 
bendruomenės, lietuvių kari
nių organizacijų, Putnamo sveikinimo žodžius. Buvo per-
seselių rėmėjų ir daugelio ki- skaitytas Kanados LB Švie-

atstovas L. Eimantas, moky
tojų sąjungos atstovas A. 
Bagdonas, JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
J. Urbonas ir švietimo tary
bos pirmininkas J. Kavaliū
nas. J. Masilionis paaiškino 
studijų savaitės tikslus: 
pastudijuoti, susipažinti, pa
atostogauti. Visi prez. nariai, 
išskyrus kun. J. Vaišnį, tarė 

tų. Putname gyvendamas 
buvo LB valdybos nariu. 
Ypač daug jo pastangų ir rū
pesčio pareikalavo Amerikos 
lietuvių kultūros archyvo — 
Alkos praplėtimas nauju prie
statu, nes jis buvo statybos 
komisijos pirmininku. 

Dr. A. Matukas sukakties 
proga gavo ir organizacijų 
sveikinimų. 

Gyvuok, mielas daktare An
tanai, tęsk ir toliau oasiryž-

riausiu gydytoju. Tik pabėgi- tus darbus ir sulauk pamatyti 
mo dėka jam pavyko nebūti pančių nusikračiusią laisvą 
išvežtam Rusijon, o gal ir nu- Lietuvą. j gr 

PLJS RYŠIŲ CENTRO 1984 
JAUNIMO STOVYKLA 

Pirmą kartą Šiaurės Ameri
koje įvyko stovykla, kurioje 
visas lietuviškas jaunimas 
nuo aštuoniolikos metų am
žiaus, nežiūrint religijos ar ki
tų skirtumų, galėjo dalyvauti 
(neskaitant P U kongresinių 
sto vykių). 

Stovykla buvo suruošta 
PLJS Ryšių centro 1984 sto
vyklos ruošos komiteto Sto
vykla įvyko Dainavoje (Man-
chester, Michigan netoli 
Detroito). Stovykla prasidėjo 
sekmadienj, birželio 24 ir bai
gėsi penktadienį, birželio 29, 
suteikiant stovyklautojams 
galimybe pasiekti Clevelandą 
laiku repeticijai VII Laisvo 
pasaulio šokių šventės. 

Programa buvo įvairi. R. 
Dapkutė skaitė paskaitą apie 
Lietuvos dabartinę estradinę 
muziką. G. Antanaitytė skai
tė paskaitą, supažindindama 
klausytojus su nepriklau
somos Lietuvos lengvesnio 
žanro literatūra. Teisininkas 
Romanas Sedlickas išaiškino 
Amerikos teisinę struktūrą, 
liečiant natūralizaciją. Juo

zas Kapačinskas rodė skaid
res iš okup. Lietuvos ir prave
dė pašnekesį apie ok. Lietuvos 
kasdieninį gyvenimą. Vaka
rinė programa taip pat buvo 
neeilinė. Įvyko susipažinimo 
vakaras, naktinių žaidimų 
vakaras, „šiškabab" vakarie
nė ir Joninių laužas, „Jeopar-
dy" žaidimo vakaras: stovyk
lautojai paskirstyti į būrelius, 
kurie varžosi, atsakydami į 
klausimus apie Lietuvos lite
ratūrą, istoriją, žymenybes ir 
apie griežtuosius mokslus. 

Vyko ir radijo valandėlė ir 
stovyklos olimpijada. O tre
čiadienio rytą komendantas ir 
vyriausias vadovas visiems 
s tovyklautojams pasitar
navo, atnešdami jiems pusry
čius į lovas. 

Paskutinį vakarą, ketvirta
dienį, pasirodė stovyklos cho
relis, gražiai padainuodamas 
penkias modernias lietuviš
kas dainas. Sekė stovyklos 
opera „Boy-Liud", parašyta L. 
Kuliavo ir T. Klimo, kuri pub
likos buvo entuziastiškai pri
imta. Svarbiausio vaidmens 

rolę ištempė ligi galo V. Keb-
lys. Toliau sekė šokiai, ku
riems grojo R. Kaspučio pui
kus orkestras, „Romantika". 

Veikė ir stovykliniai būre
liai. D. Šaulys pravedė lietu
vių kalbos būrelį, D. Petkū-
naitė — meno, N. Kupstaitė — 
chorelio, T. Klimas — operos, 
J. Kapačinskas — radijo 
valandėlės ir L. Kuliavas — 
lietuviško maisto. 

S t o v y k l o j e d a l y v a v o 
asmenys iš Rochester, On-
tario, Kalifornijos, Wiscon-
sino, Tennessee. Connec-
ticut, Chicagos ir Detroito. 
Stovyklos rengimo komiteto 
pirmininkas buvo P. Prancke-
vičius, stovyklos komen
dantas — T. Klimas, vyriau
sias vadovas ir virėjas L. 
Kuliavas, vakarinės prog 
ramos vedėja — R. Dapkutė, 
raštininkė — G. Antanaitytė, 
sporto vadovas — D. Siliūnas 
ir ūkvedys — V. Keblys. 
Įsidėmėtina, kad ši stovykla 
suruošta ir finansuota grynai 
jaunimo. 

Komitetas kviečia visus 
lietuvius jaunuolius į ateinan
čių 1985 metų PLJS Jaunimo 
stovyklą. Iki malonaus pasi
matymo!! 

Tadas Klimas 

Stasys Santvaras 

Buvimo pėdsakai 
Aštuntoji lyrikos knyga. 

Leidinį sudaro keturi atskiri 
skyriai: Dainų ir sapnų atspin
džiai, septyni miestai, Rubaja-
tai, žmogus ir daiktai. 168 psl, 
kieti viršeliai Išleido Vilties 
draugijos leidykla 1983. Kaina 
su persiuntimu 9 dol. Užsaky-
•nua siųsti Draugo adresu. 

AfA Elzbieta Kazaitienė 
M O T I E J Ū N A I T Ė 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuet te Parko apyl . 
Mirė 19&4 m. rugpiūčio 5 d., 7 vai . vak., su laukus 81 m. 
Gimė Lietuvoje. Šiaulių apskrityje, Lygamų parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 61 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas , duktė Bar

bara Klevinsky, žentas Walter Stanley, 4 anūkai: Richard su 
žmona Barbara, Rita Garret t , su vyru John , Ruth Campbell , su 
vyru Kevin ir Rosemarie Klevinsky, 2 proanūkai Mat thew ir 
Michael Garrett, ir kiti giminės, d r a u g a i ir pažįs tami. 

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų draugijai . 
Kūnas bus paša rvo tas antradienį 4 vai. popiet Lack-

Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiūčio 8 d. Iš koplyčios 

'i vai. ryto bus at lydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapi jos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, d r augus ir pa
žįs tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
a n ū k a i . 

V y r a s , d u k t ė , ž e n t a s , r - k a i i r p r o -

Laid. direkt. S teponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. 

A. f A. MARIJA VERBIEJIENĖ 
BAGDANAVICIŪTS 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1984 m. rugpiūčio 4 d., sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metu. 
Liūdesy liko sesuo Jadvyga Petrauskiene Lietuvoje, kiti gimi

nės, draugai ir pažįstami Amerikoje. 
Priklausė Lietuvos Dukterų Draugijai. 
Pašarvota Lack-Lackawicz laidotuvių koplyčioje, 2424 West 69 

Street 
Laidotuvės įvyks antradienį, rugpiūčio 7 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergeles Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdus SESUO 

Laidotuvėmis rūpinasi Kazimieras ir Elena Pociai 

Laidotuvių direkt Steponas C. Lack. Tel. 737-1213. 

A. A. 

VERONIKA SHALNA 
KAZENATTE 

Gyveno Sv. šeimos Viloje, Lemont, Dlinois. 
Mirė rugpiūčio 3 d., 1984 m., 10:45 vai. ryto sulaukusi 94 m. 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskr., Dūkšto parap, Zusinių kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Adolfina Ida Churas, anūkė 

Cynthia su vyru John Vvhitey Evans, 3 proanūkai: Lisa, Christian 
ir Jason, žentas John Carr, gyv Spnngfield, Missouri, Lietuvoje se
sers vaikai su šeimomis, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo motina a. a. Bemice Carr ir senelė a. a. Alan 
Churas. 

Velionė buvo amžina nare sekančių draugijų: Sv. Kazimiero 
Seselių rėmėjų, Švč. M. Marijos Nekaltai Prad. Seselių rėmėjų, Pa-
sionistų Vienuolių rėmėjų, ir rėmėja Šiluvos Svč. Manjos koply
čios VVashington, D. C. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Evans 
kopiycioje, 9837 S. Kedzie Avenue. 

Laidotuves įvyks antradienį, rugpiūčio 7 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Sv. Kazirruero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: Duktė, anūkė, proanūkai ir giminės. 

Laidotuvių direktorius Evans. Telefonas 422-2000. 

E U D E I K I S 
LAIDO! I VII DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Ca l i to rnu A\enue 
TeU - i LA - ,N4;o n LA 3 «852 

400^-0" South H« rmitage Av.nue 
Telefonas- Y Ards 7-1741-2 

PA DĖKA 
A.fA. 

JUZĖ BALNIUVIENĖ 
Mūsų mylima mamyte mirė liepos mėn. 15 d. ir buvo palaidota 

liepos mėn. 17 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koply

čioje, ir už gedulingas šv. Mišias už velionės sielą, už pasakytą pras
mingą pamokslą ir už palydėjimą ir maldas kapinėse. 

Dėkojame adoracijos - rožančiaus būreliui už sukalbėtą rožan
čių koplyčioj ir sol. J. Vazneliui už giesmes gedulingų pamaldų metu. 

Nuošird; padėka visiems užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntu
siems į koplyčią gėlių, pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ar 
spaudoje. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direkt. D. A Petkui. 
Taip pat nuoširdi padėka visiems lankiusiems mirusią koplyčioje, 
dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir palydėjusiems į amžiną 
poilsio vietą. 

Visiems nuoširdus ačiū. 
Nuliūdę: SCNŪS, MARČIOS. ANŪKAI ir PROANCKAI 

STEPONAS C. LACK ir SCNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

A. f A. ONAI PAUTIENIENEI 
m i r u s , 

jos vyrui DR. KAZIUI, jų dukrai BIRUTEI ir sūnums 
MINDAUGUI ir ALGIUI su ŠEIMOMIS reiškiame giliau
sią užuojautą. 

RUTKAUSKŲ SEIMĄ 
Cleveland, Ohio Skaitykite k platinkite dienraštį "Draugą'9. 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 7 d. 

x Vysk. V i n c e n t a s Briz-
irys, Ugesnį laiką buvęs iš
vykęs, jau grįžo namo ir vėl 
gyvens šv . Kryžiaus ligoni
nės kapelianinėje. Vysk. V. 
iSnzgya rugpiūčio 14 d. iš
vyks dalyvauti Nekalto Pra
sidėjimo Marijos seserų jubi
liejinėse iškilmėse Putname, 
Conn. 

x „ D r a u g o " renginių k o 
m i t e t o narių susirinkimas 
bus Marijonų vienuolyno sve
tainėje rugpiūčio 10 d., penk
tadienį, 7 vai. vak. Visus na
rius kviečiame dalyvauti, nes 
yra įdomių ir svarbių prane
šimų. 

x J u o z a s Sunga i la , Pa
saulio lietuvių katalikų religi
nio kongreso ir kazimierinės 
operos „Dux Magnus" orga
nizacinio komiteto pirminin
kas, ryšium su operos solistų 

x A. a- Marija Gačionie-
nė-Kulytė mirė Toronte, 
rugpiūčio 5 d. ryte. Laidoja
ma trečiadieni, rugpiūčio 8 d. 
Nuliūdime liko vyras Alfon
sas, trys dukterys su šeimo
mis — Liuda Griauzdienė, gy
venanti Cicero, Stefa Donvill 
— Belgijoje, Dana Rukšienė 
Toronte ir sūnus Albinas su 
šeima Toronte. Taip pat liko 
anūkų ir proanūkų. 

x Dr. Linas S idrys vyksta 
į Pabaltiečių jaunimo kongre
są rugpiūčio 18 d. kalbėti apie 
baltiečių. gimimų padėtį. 
Kongresas rugpiūčio 16-19 d. 
latvių stovyklavietėje "Sau-
laine", netoli Barrie, Ont. In
formacijai apie kongresą 
kreiptis ir registruotis pas Vi
dą Rukšį tel. 1— 909-461-3482 
arba pas dr. Joną DunČią tel. 
1 — 302-798-8116 po 6 vai. 
vak. 

x G u o d a A n t a n a i 
t y t ė , PLJS Ryšių centro 
atstovė, dalyvavo Pietų Ame
rikos lietuvių jaunimo suva
žiavime ir stovykloje Vene-
cueloje. Nors anksčiau buvo 
planavusi tuoj po to sugrįžti į 

bendrinėm repeticijom praėju- Chicagą, nutarė dar vieną mė-
sį savaitgalį iš Toronto buvo nesį praleisti Kolumbijoj, kur 
atvykęs Chicasron. Ta proga susipažins su tenykščių lietu-
sekrnadienį Ciceroj sušaukta- vių veikla ir sustiprins ryšius 
me veikėjų pasitarime aptarta tarp Kolumbijos ir JAV lietu-
Chicagos lietuvių talka kong- vių jaunimo. Pažymėtina, kad 
resui ir operai., pasiskirstant jos kelionės išlaidas didele da-
artėjančio kongreso ir operos 
garsinimo, lėšų telkimo ir 
kongresan vykstančių susi
siekimo rūpesčius Chicagoje. 
Kongresas ir operos premje
ros bus rugsėjo 1 ir 2 dieno
mis Toronte. Kanadoje. 

x Med. Myko las D r u n g a 
išvyko porai savaičių atos
togų. J i s savo atostogas pa
naudoja dėstydamas Ryšių 
centro surengtuose lietuvių 
kalbos kursuose netoli Cleve-
lando. Į redakcinį darbą grįš 
rugpiūčio 20 d. 

x Dr . E lena Repš ienė vi
sam mėnesiui išvyko pas sa
vo brolio dr. Jono Hermana-
vičiaus šeimą j Venecuelą. Jos 
dantų gydyme kabinetas bus 
tuo laiku uždarytas J i žada 
grįžti rugsėjo 2 d. 

x Vincen to Brizgio su 
Anita Zych užsakai Drieš su
tuoktuves eina Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje. 

x Gerojo Ganyto jo namų 
geguž inė rugpiūčio 19 d., 
12 vai . Ceda r Lake , Ind ia 
n o j e . K v i e č i a m e p a s i 
dž iaugt i žav ia ap l inka . Ei
n a n t p r i e į ruošimo da rbų 
p a b a i g o s , r a g i n a m e visuo
m e n ę sus ipaž in t i su d a r o 
m a p a ž a n g a i r į s ikūr imo 
są lygomis . Gerojo Gany
tojo n a m a i r a n d a s i pr ie 
Cline ga tvės , apie pusę 
myl ios į š i a u r ę nuo C e d a r 
Lake eže ro . Cl ine g-vė y ra 
2 mylios į r y t u s nuo 41 ke
lio. 

(pr.). 

x J o n o Ta landž io d i ena 
— išvažiavimas j gražiuosius 
brolių Skripkų sodus Lock-
port, 111., bus ateinantį sek
madienį rugpiūčio 12 d. Pra
džia 1 vai. p. p. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti ir rinki
minėje akcijoje paremti Joną 
Talandį. lietuvį kandidatą j 
Metropolitan Sanitary Dist-
riet komisionierius. kurį re
mia netik lietuviai, bet ir kitų 
tautybių amerikiečiai respub
likonai i; demokratai. Visi 
bus maloniai sutikti. Visų lau
kia malonus pabendravimas 
gamtoje, puikiai pagamintas 
maistas ir turtingas baras. 
Dalyvaukite! 

(sk.). 

limi finansuoja PLJS Ryšių 
centras, tam tikslui per pra
ėjusius du mėnesius surengęs 
sėkmingą pinigų vajų paties 
jaunimo tarpe, šiek tiek kelio
nę parėmė ir PLB valdybos 
Spaudos ir informacijos ko
misija. Rugpjūčio mėn. gale 
sugrįžusi į Chicagą, G. Anta- ^į"Q ie 'dieną Vidai Zinkutei kun. Antanas Zakarauskas 

Jaunavedžiai Vida (Zinkutė) ir Leonas Jokubauskai 

SUSKAMBĖJO 
VEDYBŲ VARPAI 

Chicagoje, toH nuo bran- mokslą, jiems pradedant šei-
gios tėvynės Lietuvos, bir- myninj gyvenimą, klebonas 

supažindins mūsų i r L e o ^ į Jokubauskui links-
apie patirtus įspu- m a i 8kambėjo vedybiniai var-

A R A S 
Drngiamr ir taisoma vtsq rūšių 

STOKIS. 
Su ankstu patyrimu, esarut 

apdrausti Pats prižiūriu darbą 
ARVYDAS KIELA 

737-1717 
_X3LX—*"«><» 

naitytė 
spaudą 
džius ir užmegstus ryšius Ve 
necueloj bei Kolumbijoj. 

x Karolis Milkovaitis, 
Chicago, 111., šaulių organiza
cijos vadovas, „Draugo" ren
ginių komisijos narys, užsisa
kė visą 10 asmenų stalą į 
„Draugo" 75 m. jubiliejinį 
banketą rugsėjo 30 d. Marti-
niąue restorane. K. Milkovai
tis reiškiasi kaip poetas. Jis 
yra išleidęs dvi poezijos kny
gas — „Ledinės Kregždės" ir 
"Saulėtekių upės", kurias ga
lima gauti „Draugo" admi
nistracijoje. 

x Birutė Bagdonienė, Pa
los Hts., 111., kiekvienoje dide
lėje organizacijoje ar parengi
me ji dirba atsakingą darbą. 
Būdama „Draugo" renginių 
komisijos narė, „Draugo" 
75 m. jubiliejaus proga, Birutė 
Bagdonienė įsigijo visą 10 as
menų stalą į artėjantį „Drau
go" banketą, kuris bus Marti-
niąue restorane, Evergreen 
Park, Illinois. 

x Lietuvių T a u r a g ė s klu
bas kviečia visus atsilanky
ti į rengiamą linksmą geguži
nę, kuri įvyks rugpiūčio 12 
dieną Šaulių salėje. Pradžia 
12 vai. popiet. Šokiams gros 
geras E. Knoll orkestras. 

(pr). 
x Vienos savai tės kelio

nė į Lietuvą — Spalio 7 — 16 
d. Kaina iš Chicagos — 
1350.00 dol., iš Bostono -
1140.00 dol. Skubėki te re 
gistruotis pas American 
Travel Service Bureau. 
9727 South Western Ave-
nue , Ch icago , I l l inois 
60643. Tel. (1 - 312) 238-
9787. 

(sk.). 
x „Kelionė laivu Karibų 

J ū r o j e " — 1 savaitė, gruo
džio 1 iki 8 dienos. Organi
zuoja „Draugo" administraci
ja. Sustojimai: San Juan, 
Caracas, St. Vincent, Barba-
dos, Martinique ir St. Tho-
mas. Keliausite su lietuvių 
grupe, aplankysite gražiau
sias salas. Registracija iki 
rugsėjo 10 dienos. Kreiptis: 
American Travel Service 
Bureau, 9727 South Wes-
tern Avenue, Chicago, Illi
nois 60643. Tel. (1-312) 
238-9787. 

(sk.). 

pai, skelbdami visiems apie jų 
santuoką. 

Tą dieną lietuviškame Mar-
ąuette Parke Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
įvyko Leono ir Vidos sutuok-

Šv. Mišių metu giedojo Lietu
vių Operos vyri, choras ir so
listė Dana Stankaitytė. 

Bažnyčioje prie altoriaus 
jaunąją atvedė ;os tėvas, jūrų 
šaulys, Vincas Zinkus, o jau
nąjį — vyr. brolis R. Joku-
bauskas. Iškilmingoje vestu-

tuvių apeigos, kurias atliko vinėje eisenoje jaunuosius 
šv. Mišių už jaunuosius metu, 
pasakydamas prasmingą pa

lydėjo penkios poros pamer
gių ir pabrolių, kurias sudarė 
O. Razborskienė, V. Joku-
bauskienė, K Morkūnienė, I. 

didmiesčio Ulevičienė, R. Lukaitė, A. 
Rob Jokubauskas, 

x Chicagos 
išsilaikymas yra sujungtas ; a , U 8 

A. Morkūnas. Rich. Joku
bauskas ir J. Venckevičius. 
Priekyje eisenos prie alto
riaus gėles nešė Vincukas 
Razborskis ir Stepukas Sta
niulis. 

Poros šimtų svečių, giminių 
ir artimųjų akivaizdoje jauna
vedžių tėvų, jaunosios — Ur
šulės ir Vinco Zinkų, jaunojo 
— Aldonos ir Edvardo Joku-
bauskų bei visų kitų, dalyva
vusių bažnyčioje, didžiam 
džiaugsmui jaunavedžiai ve
dybinės priesaikos žodžiais 
pasižadėjo kartu žengti dar
naus sugyvenimo, vienas ki
tam pasiaukojimo ir meilės 

su gyvenamų apylinkių pa
stovumu. Numatytas sujungi
mo (linkage) planas, kuris su
jungtų Chicagos apylinkių 
ekonominį atstatymą. Pirmas 
pasitarimas bus rugpiūčio 9 
d., ketvirtadienį, 8 vai. vak. 
St. Wenceslaus par. mokyklos 
salėje, 3435 N. Lawndale ave. 
Iš Marųuette Parko ir apylin
kių bus autobusai tą dieną 7 
vai. ir išeis nuo Šv. Ritos kle
bonijos, 6234 So. Fairfield 
Ave. 

x Inž. Kostas ir J adzė 
DoČkai, Cicero, 111., „Drau
go" artimi bendradarbiai, ren
ginių komisijos nariai, rėmė bendru gyvenimo šeimyniniu 
jai, užsisakė visą stalą į keliu. 
„Draugo" jubiliejinį banketą, Džiaugsminga vedybinė 
kuris bus rugsėjo 30 d., Marti- puota įvyko vakare puošnioje 
niąue restorane. Inž. K. Doč- graikų salėje, kurioje dalyva-
kus yra pasižymėjęs darbštų- , 
mu daugelį metų lietuviškos 
veiklos baruose. 

x Teis ininkas Vytautas 
ir S tasė Paulioniai, Chica
go, 111., nuoširdūs „Draugo" ir 
jo leidėjų rėmėjai, paėmė du 
stalus į „Draugo"' jubiliejini 
banketą rugsėjo 30 d. Marti-
nique restorane. S. Paulionie-
nė yra „Draugo" renginių ko
misijos narė. 

x S tasė Semėnienė, Chi
cago, 111., „Draugo" moterų 
skyriaus redaktorė, lietuviš
kos veiklos stebėtoja, bendra
darbė, paėmė išplatinti 4 sta
lus į „Draugo" 75 metų 
jubiliejinį banketą, kuris bus 
rugsėjo 30 d. Martiniųue res
torane. Evergreen Park, 111. 

x P . Sideravičius, Cicero, 
111., Valė Radžius. Chicago, 
111.. Joseph Bulota. Dayton, 
Ohio, Antanas Juzelskis, 
Dowgiac. Mich.. grąžino lai
mėjimų šakneles ir kiekvie 
nas atsiuntė po 10 dol. aukų. 
I^abai ačiū. 

IŠ A R T I 
BRAZILIJOJE 

IR T O L I 
— J o n i n ė s buvo a tšvęs

t o s Šv. Kazimiero parapijoje. 
Nors tai buvo ne pagal visus 
lietuviškus papročius, nes bu
vo gatvėje, bet tai buvo lyg 
gegužinė, kurioj lietuviai, at 
vykę iš toliau, galėjo iš nau
jo susipažinti, pasikalbėti ir 
pabendrauti. 

— Sao Paulo S a n t a ra jo
n e bus vietos vyskupo prave 
damos pamaldos šv. Kazimie 
ro sukakčiai paminėti. Ta 
proga bus pasimelsta už ko
munistų valdomuose kraštuo
se persekiojamus dėl savo ti
kėjimo ir tautybės. Lietuviai 
galės duoti pavyzdį, kaip rei
kia melstis, nes jie labiausiai 
šioje srityje yra patyrę ir su
pranta reikalą minėti savo 

šventąjį globėją šv. Kazimie- dukteris, kurios šiuo metu pa
rą ir melstis už pavergtą kraš- cios yra sukūrusios šeimas. A. 
tą ir persekiojamus brolius. 

— Aleksand ra s Bumbu
lis, Brazilijos lietuvių sąjun
gos pirmininkas, atšventė sa
vo amžiaus 70 metų sukaktį. 
J is yra gimęs Žitomire, Uk
rainoje, 1914 m. balandžio 20 
d. Po pirmojo karo su tėvais 
Emilija ir Vladu grįžo į Lietu
vą ir apsigyveno Plungėje. 
Būdamas 14 metų su tėvais 
atvyko į Braziliją. Būdamas 
jaunas, gerai išmoko spaustu
vės darbą ir turėjo paskiau sa
vo spaustuvę "Baltiką". Savo 
spaustuvėje suorganizavo ir 
leido savaitraštį „Žinias" nuo 
1947 iki 1958 m. pradžios. Su
kūrė šeimą su lietuvių mo
kyklos mokytoja Maryte Šid
lauskaite ir su ja išaugino tris 

Washingtono, D.C., lietuvių, latvių ir estų jaunimas prieš 
įteikdamas Sovietų Sąjungos ambasadai Pavergtųjų tautų 
savaitės paskelbimo kopiją, kurią pasirašė prez. R. Rea-
ganas liepos 16 d. Jaunimas visą dieną rinko parašus peti
cijai pagelbėti Šešiems pabaltieciams disidentams, tarp jų 
kun. A. Svarsinkui ir kun. S. Tamkevičiui. Iš lietuvių nuo
traukoje -- Kristina Lukaitė, Vida Nakaitė ir Algis Šilas 

vo daugiau kaip 300 svečių. 
Visiems susėdus prie puotos 
stalų, maršo garsams aidint, 
pagal lietuviškus papročius 
atvykę jaunavedžiai jų tėvų 
su duona ir druska buvo su
tikti ir su visa palyda, daly
vaujantiems gausiai plojant, 
prie jaunųjų stalo palydėti. 

Vedybinė puota prasidėjo, 
jos programą sumaniai ve 
d ant Algiui Modestui. Per pui
kias vaišes ir keliamas šam
pano taures buvo sveikinimai 
ir linkėjimai jauniesiems. Žo
dį tarė jaunojo tėvas inž. Ed. 
Jokubauskas, linkėdamas sa
vo marčiai ir sūnui toliau 
žengti darniu lietuviškos šei-

bei savo tėvelių neapvilti. 
Po visų sveikinimų ir linkė

jimų buvo toliau vaišinamasi. 
Įvairios skaniai pagaminto 
maisto gėrybės užpildė sta
lus, šaudė atkemšamo šampa
no butelių kamščiai, džiaugs
mingoje nuotaikoje visi 
vaišinosi ir šoko. Šoko jaunie
ji, šoko tėvai, svečiai ir vai
kai. Ir taip iki vėlumos, pasi
t ikdami naują lietuvišką 
šeimą, visi smagiai linksmi
nosi. 

Teko ir šias eilutes rašan
čiam tose vestuvėse dalyvauti 
ir kartu su visais ten buvu
siais naujos lietuviškos šei
mos džiaugsmingą sutikimą 

mos keliu, kuris ne visada bus išgyventi. Tad norėčiau jau-
rožėmis klotas. Jaunosios tė- navedžius Vidą ir Leoną Jo-
vas V. Zinkus visiems daly
vaujantiems jo dukros vedy
binėje puotoje dėkojo ir 
išreiškė viltį susilaukti daug 
anūkų. Kalbėdami jaunieji pa
sižadėjo atkreipti dėmesį į vi
sus linkėjimus ir sveikinusių 

kubauskus sveikinti įžengu
sius į šeimyninį gyvenimą ir 
p a l i n k ė t i d a u g l a i m ė s , 
džiaugsmo ir geriausios sėk
mės pirmuosius šio bendro gy
venimo žingsnius Chicagoje 
žengiant. y 

Bumbulys ir jo žmona daly
vauja lietuviškame gyvenime 
net ir dabar, nepaisydami am
žiaus naštos. 

— A. a. P e t r a s Bendžiua, 
68 metų amžiaus, mirė birže 
lio 21 d. Brazilijon atvyko bū
damas 16 metų. Liko nuliūdi
me žmona Bronislava, du 
sūnūs ir dvi dukterys. 

— A. a. V l a d i m i r a s Alek
s a n d r a s Du l sk i s , 29 metų 
amžiaus, ir ;o motina a. a. 
Ona Dulskienė, 69 metų am
žiaus, žuvo birželio 22 d. au
tomobilio nelaimėje. Taip pat 
buvo sužeisti kiti du keleiviai 
— Abigal Alba ir Garda T e 
reza Dulskytė. Dviejų metų 
Aleksandra Alba Dulskytė 
mažiau nukentėjo. 

— K n. P e t r a s Ruksys, 
dirbąs Sao Paulo lietuvių tar
pe, yra išvykęs į Kanadą, kur 
gyvena jo artimieji. J is ten 
pabus ilgesnį laiką. 

— A. a. O n a P lečka i ty tė 
mirė liepos 3 d. savo namuo
se Bom Retire, Sao Paulo prie 
miestyje. Velionė gimusi 1913 
m. gruodžio 1 d. Kalvarijoje. 
1926 m. su broliu ir seseria at
vyko į Braziliją. Buvo grįžusi 
į Lietuvą, bet po šešerių metų 
vėl atvyko į Braziliją. Dirbo 
siuvykloje. Po religinių apei
gų palaidota S. Pedro kapinė
se. 

KANADOJE 
— Kun. J o n a s Pe t roš ius , 

lietuvių misijos vedėjas Pary
žiuje, Prancūzijoje, yra atvy
kęs į Torontą. J is žada aplan
kyti kelias vietas Kanadoje ir 
dar paskiau važiuoti į Jungti
nes Amerikos Valstybes. 

— Mari jos Tamula i t ie -
nės , rašytojo Vytauto Tarnu-
laičio žmonos brolis Liudas 
Sinkevičius mirė okupuotoje 
Lietuvoje. Velionis buvo 69 
metų amžiaus. 

— A. a. A lb inas Matuse
vičius, 82 m. amžiaus, mirė 
Toronte ir palaidotas liepos 20 
d. lietuvių šv . Jono kapinėse. 

CHICAGOS ŽINIOS 
L I E T U V Ė S S I M F O N I J O S 

C H O R E 
Grant Parko simfonijos cho

re šį sezoną dainuoja Rūta 
Pakstaitė, Teresė O. Babo-
nas, Julie Jackevičius. 

P A R D A V Ė R A D I J O 
STOTI 

Beatriče bendrovė, kurios 
centras yra Chicagoje, parda
vė paskutinę iš savo trijų tu
rėtų radijo stočių. Ši stotis va
dinosi KJOI — FM, Los 
Angeles mieste. Pardavė už 
18,5 mil. dolerių. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, IL 60629 

TtL — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Lietuvos Vy6ai 1927 m. gen. Silvestrui 
Žukauskui įteikia aukso kardą. Stovi prof. J. 
Eretas (juodai apsirengęs). Vyčių centro vald. 
pirm. Adei* Rubliauskaite-Gabahenė ir Apoloni

ja Stašaitė. Vįdury — gen. S. Žukauskas 

dešinėje — pik. Skorubskis; kairėje — pik. Jaku
tis ir Pavasarininkų dainų ftventėa dirigentas. 
(„Dviejuose Horizontuose" „Draugo" liepos 7 d. 
laidoje klaidingai buvo paraavta, kad aukso 
kardą įteikė K Jurgėla). 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Redzte Avenue 

Chicago. IL' 60629 
TtL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
Seštad. 9 v. r. iki l vai d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R! OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorte Blvd., Sultp 364 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. S25-3157 
Tel. Bes. 3254582 

Valandos pagal susitarimą 


